SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

Gericht
Gedeputeerde Poepjes
aan GS / lid
GS

Inleidende
toelichting

De laatste dagen worden we geïnformeerd over de zeer vele ongelukken ( honderden
per jaar!) met overstekend wild. Hierbij gaat het met namen om reeën. Enkele
provinciale wegen steken er significant uit. Denk aan de weg Wolvega- Oosterwolde
bijvoorbeeld.
Treffend is het dat op de Drentse Provinciale wegen er relatief minder of bijna geen
ongelukken zijn. Dat komt omdat zij veel en veel meer ‘hekken’ hebben geplaatst
tussen weg en bosgebied en/of bij potentiele oversteekplaatsen/weiland en weiland.
Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de N381.
Het gaat hierbij niet alleen over dierenleed. Bij elke aanrijding zijn ook mensen
betrokken. En zijn er menselijke en materiele gevolg

Vraag /
vragen

1. Is de gedeputeerde op de hoogte van het hoge aantal ongelukken met reeën?
2. Zo ja, wat voor maatregelen zijn er tot dusverre getroffen? Wat voor

3.
4.
5.

6.

Indiener(s)

maatregelen zouden er nog meer genomen kunnen worden nu ze op bepaalde
wegen niet afdoende zijn? Wie is hier verantwoordelijk voor? En is de
gedeputeerde op de hoogte van de succesvolle maatregelen in Drente?
Zo nee, wat voor maatregelen zouden er genomen kunnen worden in
Friesland? Kan de provincie hier een onderzoek naar instellen?
Wordt het Rijk door de provincie geattendeerd op dit hoge aantal incidenten
op rijkswegen?
Op welke wegen zouden als eerste maatregelen genomen kunnen worden om
het aantal aanrijdingen substantieel naar beneden te brengen en op welke
termijn?
Welke invloed hebben menselijke activiteiten (zoals excursies of
toneeluitvoeringen in bossen, loslopende honden, wandelaars, ruiters, jacht)
op het gedrag van de reeën (bijvoorbeeld vluchtgedrag waardoor eerder
wegen worden overgestoken door de dieren)
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