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Verzenddatum

Betreft: Ontsnippering binnen infrastructurele projecten

Ö 8 DEC. 2021
Kenmerk

Geachte leden,

In deze brief informeren wij u over de onderzoeksresultaten van het
Ontsnipperingsbeeld Noord-Holland, dat de Wageningen Universiteit in
opdracht van de provincie heeft uitgevoerd. Ook lichten wij u toe hoe
wij de resultaten zullen meenemen binnen onze infrastructurele
projecten (iMPI).
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Uw kenmerk

Aanleiding
Onze provinciale wegen versnipperen natuur, en hebben daardoor een
negatief effect op populaties van diersoorten. Ook zorgt overstekend
wild op sommige wegen voor een risico voor de verkeersveiligheid.
Binnen het provinciale wegennetwerk liggen 80 faunapassages, zoals
faunatunnels, ecoduikers en hop-overs, die ervoor zorgen dat
diersoorten de weg veilig kunnen passeren en hun leefgebieden beter
worden verbonden. Maar sommige provinciale wegen zorgen nog altijd
voor versnippering. In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’
staat daarom: “Om versnippering van natuurgebieden tegen te gaan en
de biodiversiteit te versterken, nemen wij de aanleg van faunapassages
standaard mee bij realisatie en onderhoud van provinciale wegen".
Gezamenlijke opgave
Ontsnippering van natuur is een gezamenlijk belang dat de individuele
portefeuilles overstijgt. Het realiseren van faunavoorzieningen binnen
de provinciale infrastructuur zorgt immers voor versterking van de
kwaliteit van Noord-Hollandse natuurgebieden (portefeuille Natuur en
Landschap) en draagt bij aan het welzijn van beschermde soorten in de
provincie (portefeuille Dierenwelzijn). Daarnaast ligt er vanuit de
portefeuille Mobiliteit en Bereikbaarheid een direct belang bij het
voorkomen van wildaanrijdingen in het kader van de verkeersveiligheid,
en ligt er een rol in het verminderen van de nadelige effecten van het
verkeer op de omgeving.
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Onderzoek
De afspraak in het coalitieakkoord vormde aanleiding de Wageningen
Universiteit (WENR) in 2020 opdracht te geven bijgaand
‘Ontsnipperingsbeeld Noord-Holland’ te ontwikkelen van onze
provinciale wegen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en aan de
provincie opgeleverd. De universiteit heeft hierin met geavanceerde
modelanalyses en het oordeel van ecologen wetenschappelijk voor een
reeks van twintig diersoorten in beeld gebracht welke provinciale wegen
de grootste barrière vormen.
Voor die wegen heeft de universiteit een advies gegeven over de meest
(kosten)effectieve faunavoorzieningen (zij bijlage 12, 1 3 en 1 4 van
bijgevoegd rapport). Die voorzieningen zorgen ervoor dat leefgebieden
weer worden verbonden, en diersoorten duurzame populaties kunnen
behouden of vestigen. Ook zorgen de faunavoorzieningen voor minder
wildaanrijdingen op de weg. Het gaat om circa de helft van de
provinciale wegen. Op sommige wegen is het advies slechts enkele
maatregelen te treffen, terwijl op andere wegen meer nodig is.

Van alle projecten in het iMPI die in de periode tot en met 2023 ter
promotie naar de planfase aan uw Staten worden voorgelegd, zijn er 1 3
waarvoor in het Ontsnipperingsbeeld NH faunavoorzieningen worden
geadviseerd. Als die worden toegevoegd aan de 1 3 projecten, dan kost
dat ca. € 6,5 miljoen. De provincie heeft hiervoor echter geen apart
budget gereserveerd. Desondanks is het onze wens om recht te doen
aan de ambitie uit het coalitieakkoord ten aanzien van ontsnippering,
en aan de resultaten uit bijgevoegd onderzoek.

Ontsnippering in de projecten
De prioriteit die ontsnippering in een project krijgt is een politieke
keuze, die daarom in het vervolg bij uw Staten wordt neergelegd. Voor
infrastructurele projecten op wegen waar in het Ontsnipperingsbeeld
Noord-Holland faunavoorzieningen worden geadviseerd houdt dit meer
concreet het volgende in.
Volgens de werkwijze van het iMPI worden projecten gepromoveerd van
de studie- naar de planfase op het moment dat er een voorkeursvariant
is uitgewerkt voor het project. In de planfase wordt de voorkeursvariant
technisch uitgewerkt, worden planologische procedures doorlopen en
wordt het project aanbestedingsgereed gemaakt. Na afronding van de
planfase wordt aan uw Staten voorgelegd het project te promoveren
naar de realisatiefase voor aanbesteding en uitvoering. Tegelijkertijd
wordt het krediet beschikbaar gesteld, waarmee de dekking definitief is
vastgesteld.
Indien faunavoorzieningen in de projectscope worden meegenomen
dan zullen bij de promotie van de studie- naar de planfase aan uw
Staten twee varianten worden voorgelegd: een met en een zonder
faunavoorzieningen, inclusief bijbehorende dekkingsbron voor de
meerkosten van de faunavoorzieningen. Bij de promotie naar de
realisatiefase, als de definitieve kostenomvang van het project is
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geraamd, wordt het beoogde budget voor de realisatie van de
faunavoorziening(en) in de kredietaanvraag definitief toegekend. Deze
werkwijze geldt voor verbeter-, uitbreidings- en vervangingsprojecten.
Vanwege het portefeuille-overstijgende karakter van de ontsnipperingsopgave zullen wij ons vanuit de eerder genoemde portefeuilles
inspannen bij het zoeken naar een passende dekkingsbron.
Tot slot
Met dit onderzoek is Noord-Holland de eerste provincie die de totale
ontsnipperingsopgave netwerkbreed in beeld heeft. Met deze concrete
informatie kunnen wij ook op landelijk niveau het gesprek aangaan over
cofinanciering voor deze maatregelen. In februari 2022 zal
hoofdonderzoeker Edgar van der Grift de resultaten toelichten tijdens
een programma in Pakhuis de Zwijger. Dit is een vervolg op het
programma van 30 oktober 2020, waarin dit onderzoek ook werd
besproken. U bent van harte uitgenodigd aan dit programma deel te
nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Bijlage:
• Ontsnipperingsbeeld Noord-Holland (WENR, 2021)
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