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Schriftelijke statenvragen over wild uitstapplaatsen (WUP's)

Geachte mevrouw Voerman,

In deze brief hebben wij uw vragen beantwoord zoals door u gesteld in de brief van 10 september 2019.

1. Heeft er op deze locatie ooit onderzoek plaatsgevonden waarom er toch regelmatig dode dieren 
worden aangetroffen, ondanks de aanname dat de dieren er zelf uit kunnen klimmen? Zo nee, 
bent u bereid dit te laten uitvoeren?

Wij beschikken op het moment niet over gegevens die er op wijzen dat er ter plaatse van het A.G. 
Wildervanckkanaal bovenmatig veel verdrinkingsslachtoffers worden aangetroffen. Er heeft derhalve geen 
gericht onderzoek plaatsgevonden ter plaatse van het A.G. Wildervanckkanaal.

2. Is er geïnventariseerd welke verbeteringen ter plaatse zouden kunnen worden aangebracht om 
de overlevingskansen van reeën en andere dieren te vergroten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
bent u bereid om op deze locatie een WUP te realiseren?

Er is tot op heden geen aanleiding geweest om ter plaatse aanvullende voorzieningen te treffen. Bij grootschalig 
onderhoud zullen wij opnieuw de noodzaak overwegen om een WUP te realiseren. Tussentijdse ontwikkelingen, 
zoals een plotselinge stijging van het aantal verdrinkingsslachtoffers, kunnen ook aanleiding vormen om eerder 
aanvullende maatregelen te treffen om het aantal verdrinkingsslachtoffers verder terug te brengen. Er is op het 
moment geen aanleiding, dus zijn maatregelen niet aan de orde.

3. Aanleg van nieuwe WUP’s vindt over het algemeen slechts plaats als er groot onderhoud aan 
oevers en kunstwerken plaatsvindt. Bent u bereid om bij bekende knelpunten (zoals het 
Winschoterdiep eerder in te grijpen, en onafhankelijk van het onderhoudsschema nieuwe WUP’s 
aan te leggen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn bereid om eerder aanvullende maatregelen te treffen om het aantal verdrinkingsslachtoffers verder terug 
te dringen indien de situatie daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld als er sprake is van een plotselinge stijging 
van het aantal verdrinkingsslachtoffers. Er is op het moment geen aanleiding, dus zijn maatregelen niet aan de 
orde.
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4. Kunt u toelichten of het huidige beleid m.b.t. faunapassages, met als doel ‘terugdringen van 
sterfte door aanrijding en verdrinking’, naar uw mening voldoende effect sorteert bij de 
waterwegen? Is het netwerk van WUP’s volgens u afdoende? Zo nee, kunt u aangeven waarin 
de provincie nog maatregelen getroffen moeten worden om verdrinkingsslachtoffers te 
voorkomen, en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden?

Ons beleid met betrekking tot faunapassages richt zich in de eerste plaats op het wegnemen van knelpunten bij 
(vaar)wegen tussen gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Wij zijn van 
mening dat dit beleid effectief is, maar signaleren ook dat er nog bestaande knelpunten verholpen moeten 
worden en dat er nieuwe knelpunten zouden kunnen ontstaan. Daarom blijven wij ons inspannen om het aantal 
verdrinkingsslachtoffers en aanrijdingsslachtoffers verder terug te dringen. Zo werken wij momenteel 
bijvoorbeeld aan de realisatie van een faunapassage bij de A7 ter hoogte van de Scharmerplas/Westerbroek en 
aan de realisatie van een faunapassage bij de A28 gecombineerd met een WUP in het Noord-Willemskanaal ter 
hoogte van de Eelderschipsloot.

5. Kunt u ons een overzicht doen toekomen van aard, aantal en locatie van bij de provincie 
gemelde verdrinkingsslachtoffers ?

Wij beschikken niet over een centraal overzicht van verdrinkingsslachtoffers.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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