
Aan de Gedeputeerde Natuur en Landschap provincie Groningen
De Heer H. Staghouwer
Postbus 160
9700 AP Groningen

betreft: Verzoek om gesprek over faunapassages onder de A28

Midlaren/Onnen, 21-5-2015

Geachte heer Staghouwer,

De Stichting Natuurplatform Drentsche Aa1 heeft het initiatief genomen om alle partijen bij
elkaar te brengen die zich willen inzetten voor het tot stand brengen van faunapassages onder de
A28. Deze passages zijn cruciaal om de natuur in de beekdalsystemen in de kop van Drenthe en
Groningen met elkaar te verbinden. Daarmee zou een groot knelpunt in het Natuurnetwerk
Nederland (voorheen EHS) kunnen worden opgelost. De grote inspanningen en investeringen in
natuurontwikkeling in de beekdalen van zowel Groningen als Drenthe hebben spectaculaire
resultaten opgeleverd. Faunapassages en aansluitende landschapsinrichting geven deze
inspanningen een extra meerwaarde.
Wij hebben inmiddels gesproken met vertegenwoordigers van:

- Het Groninger Landschap
- Natuurmonumenten
- Staatsbosbeheer
- Natuur en milieufederatie Drenthe
- Natuur en milieufederatie Groningen
- Stichting Natuurbelang De Onlanden
- Meerschap Paterswolde

Alle partijen onderstrepen het grote belang van een gezamenlijke aanpak van het probleem.  Ook
spraken wij met Hans Bekker voormalig coördinator van het Meerjarenprogramma
Ontsnippering van Rijkswaterstaat, die met ons waardevolle inzichten deelde over een mogelijke
aanpak.

                                                  
1 Het Natuurplatform Drentsche Aa is een particuliere stichting met als doelstelling bij te dragen aan behoud en
versterking van de natuurwaarden in het stroomgebied van de Drentsche Aa en aangrenzende regio.
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Het realiseren van passsages onder de A28 is een complex probleem vanwege de omvang van de
infrastructuur die door het beekdal loopt, de verschillende grondeigenaren en terreinbeheerders,
en een complexe waterhuishouding. Niet in de laatste plaats is het ook een complexe opgave
vanwege de bestuurlijke situatie op de grens van twee provincies en drie gemeenten. Daar komt
bij dat de verdeling van verantwoordelijkheden tussen rijk en provincies ten aanzien van het
realiseren van faunapassages niet is uitgekristalliseerd. Kortom een interessante puzzel, maar
zeker niet onoplosbaar.
Partijen zijn verheugd dat U in het Collegeakkoord heeft opgenomen dat de provincie
“knelpunten die er nu zijn ten aanzien van faunapassages willen we oplossen” en dat u “meer
ruimte wilt geven voor het oppakken van initiatieven en het benutten van kansen vanuit de
samenleving.”
Uit de gesprekken met bovengenoemde partijen zijn de contouren naar voren gekomen van een
mogelijk gefaseerd plan van aanpak, waarin bestuurlijke en maatschappelijke lijnen bij elkaar
komen. Graag zouden wij dit met u bespreken, waarbij we tevens zouden kunnen verkennen
welke rol u ziet voor de provincie Groningen en de andere betrokken partijen, gelet op het
collegeakkoord. Wij verzoeken u daarom om een afspraak op niet al te lange termijn.

Hoogachtend
namens het Natuurplatform Drentsche Aa.

Ph.W.G. Boucher
J. Wittenberg


