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MOTIE, ex artikel 30 Reglement van orde

Statenvergadering 16 december 2020

Agendapunt 07. Provinciaal inpassingsplan N358 Skieding 

Korte titel motie Uitvoering geven aan de wens van PS voor de realisatie van
een faunapassage 

De Staten, in vergadering bijeen op 16 december 2020 gehoord hebbende de beraadslaging 

constaterende dat
- Provinciale Staten op 25 april 2018 een motie hebben aangenomen waarin het volgende 

werd verzocht “In fee- en faunatunnel as opsje mei te nimmen yn de fierdere utwurking fan 
de plannen foar De Skieding, ynklusyf de detaillearring fan de kostenraming, steatsstipe-
aspekten en de kansen foar de ekology”; 

- In de bijlage “toelichting provinciaal inpassingsplan N358 vastgesteld 3 nov 2020 def” het 
volgende is opgenomen “Gezien de uitbreiding in de laatste decennia van soorten als otter,
boommarter en das, is het wellicht wel verstandig om rekening te houden met deze soorten
bij de opwaardering van de N358 door bijvoorbeeld het aanbrengen van faunapassages”;  

- In het PS-voorstel staat dat de motie voor een vee- en faunatunnel niet uitgevoerd wordt;  

overwegende dat 
- Provinciale Staten op 25 april 2018 in lijn met de maatschappelijke wens een duidelijke 

uitspraak heeft gedaan voor de realisatie van een faunapassage; 
- de maatschappelijke en politieke wens voor een faunapassage leidend moet zijn ten 

opzichte van de juridische verplichting; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

- in de realisatiefase van de N358 Skieding uitvoering te geven aan de uitspraak van 
Provinciale Staten om de optie voor een faunapassage verder uit te werken; 

- Provinciale Staten te informeren over de voortgang, ecologische kansen en kostenraming;
- de uitkomsten voor te leggen aan Provinciale Staten. 

en gaan over tot de orde van de dag
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