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Antwoord op Statenvragen PS2020-92
De leden van
Provinciale Staten
Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenleden Celine Berserik en Wouter Witteveen
Groen Links Gelderland over het schrappen van natuurcompensatie rondweg Voorthuizen

Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland
2017 doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van Celine Berserik en
Wouter Witteveen toekomen.
Inleiding van de vragensteller:
Voor de aanleg van de rondweg Voorthuizen zijn onder andere bosschages en monumentale eiken
gekapt. In januari 2018 heeft de provincie met een nieuwsbrief en kaart de inwoners van
Voorthuizen op de hoogte gebracht waar natuurcompensatie plaats gaat vinden voor het aanleggen
van de rondweg. Deze kaart wordt onder de vragen weergegeven. In de legenda staat dat voor de
deelgebieden een landschappelijke inpassing komt: ‘Verschillende locaties langs het tracé van de
westelijke en Noordelijke Rondweg worden ingericht met streekeigen bomen en struiken. Op deze
manier worden de rondwegen landschappelijk ingepast’. Uit een ingezonden mail van 7 februari
jongstleden van de heer A. Dost aan PS blijkt echter dat de provincie deelgebied 2 heeft verkocht
aan de gemeente Barneveld en een particulier collectief. De reactie van GS daarop zou zijn dat er
geen natuurcompensatie voor deelgebied 2 komt. Wij hebben daar de volgende vragen over.
Vraag 1:
Heeft GS kennis genomen van de ingezonden mail aan PS op 7 februari 2020 over het schrappen
van natuurcompensatie van deelgebied 2 zoals ingetekend op de kaart (zie bijlage)?
Antwoord:
Ja, GS heeft hier kennis van genomen.
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Vraag 2:
Bent u het met GroenLinks eens dat de legenda van de kaart (bijlage) de verwachting schept dat er
natuurcompensatie zou komen voor deelgebied 2?
Antwoord:
Nee, zoals blijkt uit de legenda bij de kaart, gaat het bij deelgebied 2 om landschappelijke inpassing
van de rondweg Voorthuizen met streekeigen bomen en struiken. De maatregelen voor natuur zijn
gericht op specifieke soorten in het gebied (o.a. das en steenuil). Dit is op de kaart en in de legenda
omschreven.
Vraag 3:
In hoeverre is er ecologische meerwaarde gecreëerd in het hele gebied, ofwel is er nu meer
biodiversiteit dan vóór de aanleg van de rondweg in Voorthuizen?
Antwoord:
In het inpassingsplan voor de rondweg Voorthuizen is vastgelegd wat er gerealiseerd moet worden
op allerlei thema’s zoals geluid, weginrichting en natuur. De maatregelen voor natuur hebben tot
doel om de bestaande natuur en plant- en diersoorten in stand te houden en knelpunten op te
lossen.
De rondweg Voorthuizen doorsnijdt een aantal leefgebieden van diersoorten en hier zijn in het
ontwerp en aanleg van de weg maatregelen voor getroffen. Voorbeelden zijn dassentunnels met
begeleidend groen, zodat dassen de weg veilig kunnen kruisen. Het effect van de aanleg van de
Rondweg Voorthuizen is daarmee neutraal.
Deze maatregelen en die voor landschappelijke inpassing zijn weergegeven op de kaart in de
bijlage.
Vraag 4:
Hoe gaat GS zorgen dat de toegezegde natuurcompensatie voor deelgebied 2 alsnog gaat
plaatsvinden?
Antwoord:
Er is voor deelgebied 2 geen natuurcompensatieopgave. De landschappelijke inpassing in
deelgebied 2 wordt nu gerealiseerd.
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Bijlage Kaart uit nieuwsbrief rondweg Voorthuizen januari 2018

