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De fractie van CU
t.a.v. De heer J. Van den Top
 
  

Geachte heer Van den Top,

Op 14 juni 2020 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van 
de Organisatieverordening van de gemeenteraad, met betrekking tot de 
paddenoversteek Heetweg Kootwijk. Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Vraag 1. Is het college op de hoogte van de slechte onderhoudsstaat van de padden
 oversteek? 

Antwoord: Ja, de afdeling beheer openbare ruimte is op de hoogte van de staat waarin 
de faunapassage verkeert. 

Vraag 2. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze oversteek? 

Antwoord: De gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
passage. De voorzieningen staan op grond van SBB, waarmee wij een 
gebruikersovereenkomst zijn aangegaan.

Vraag 3. Wordt deze oversteek nog gebruikt door de padden? 
Dat is niet bekend, de monitoring is gestopt na de aanleg van de tunnels. IVN voerde 
de monitoring voorheen uit. Er zijn nu geen gegevens over hoe de oversteek gebruikt 
wordt. Er wordt gekeken hoe we in de toekomst kunnen blijven monitoren.

Vraag 4. Als de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud wil het college er dan 
voor zorgen dat, voor de volgende paddentrek, de oversteek wordt hersteld? 

Antwoord: De gemeente heeft zeker de intentie om de passage op te knappen. 
Destijds is echter bij het aanvragen van een bijdrage uit Ontwikkelingsfonds voor de 
aanleg van de passage geen rekening gehouden met het beheer van deze 
faunavoorziening. Daarvoor is beheerbudget nodig. Er wordt nu een beheer- en 
onderhoudsplan voor alle faunavoorzieningen in de gemeente gemaakt en gekeken 
naar de financiering daarvan. 

5. Is het mogelijk om voor de gelden die nodig zijn voor het onderhoud het 
plattelandsontwikkelingsfonds of Staatsbosbeheer aan te spreken?

Antwoord: Dat ligt niet voor de hand. Het Ontwikkelingsfonds Platteland is niet bedoeld 
voor (achterstallig) onderhoud. Het beheer en onderhoud van de tunnels ligt bij de 
gemeente. We bereiden een voorstel voor om het beheer en onderhoud structureel te 
organiseren.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk
secretaris burgemeester


