
 
 
 
 
 
 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 28 juli 2014  

van : Bastiaan Meerburg 

onderwerp : Aanleg ecoduct Maanschoten  
 
Inleiding 
 
Uit de openbare samenvattingen van het College van Gedeputeerde Staten (GS) van 8 juli 2014 blijkt 
dat GS Rijkswaterstaat heeft geadviseerd over de noodzaak van de aanleg van een 
ecopassage/ecoduct bij Maanschoten op de Veluwe. Deze passage zou zeer belangrijk zijn om 
uitwisseling van herten en zwijnen op de Veluwe te bevorderen en om in het kader van Natura2000 
een verbinding tot stand te brengen tussen heiden en stuifzanden aan weerszijden van de A1. ProRail 
zou het leeuwendeel van de kosten voor aanleg voor haar rekening nemen.  
 
Vragen 
 
Namens de fractie van de VVD wil ik graag de volgende vragen stellen:  
 

1. Kan het College van GS een overzicht verschaffen van de telgegevens van de verschillende 
ecopassages/ecoducten in onze provincie waar monitoring plaatsvindt, zodat inzage kan 
worden verkregen in het daadwerkelijk gebruik van ecoducten door grofwild?  
 

2. Is het College van GS bereid om onderzoek te laten doen welke invloed ecoducten hebben op 
de duurzaamheid van de populaties edelherten en wilde zwijnen? Is bijvoorbeeld bekend 
hoeveel dieren een ecoduct moeten oversteken om inteelt in de populaties te verminderen? 
Welke bijdrage levert ecoduct Maanschoten aan het voorkomen van inteelt? 
 

3. Hoe ziet de kostenverdeling van de aanleg van ecoduct Maanschoten eruit en wat is de 
exacte planning voor de aanleg?  
 

4. Kan het College van GS een overzicht verschaffen van alle kosten die de provincie gaat 
maken? Dit betreft zowel de eenmalige kosten die provincie maakt bij de aanleg zelf, als de 
kosten voor mitigerende maatregelen (bijv. maatregelen om de verkeersveiligheid in omgeving 
van het ecoduct te bevorderen) als kosten voor communicatie (o.a. van overleg met betrokken 
partijen) en de geschatte jaarlijkse extra kosten voor vergoeding van de schade aan 
landbouwgewassen.  
 

5. Hoe verloopt het overleg met de betrokken partijen? Ik heb begrepen dat agrariërs in de 
agrarische enclave Staverden-Uddel-Elspeet zich grote zorgen maken over de komst van 
herten naar deze enclave. Hoe staat de Faunabeheer Eenheid (FBE) hierin?  

  
Met vriendelijke groet, 

 
Bastiaan Meerburg, Lid Provinciale Staten van Gelderland (VVD)  


