
 

 

 

 

Motie Onderzoek Otter Oversteekplaats (aangenomen) 

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 31 januari 2019 

Constaterende dat: 

 het coalitieakkoord ‘Groene Stad met Lef!, met kracht in buurten en dorpen’ , door het 

college  uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Groene stad met lef!’ is 

gebaseerd op het uitgangspunt om van buiten naar binnen te werken: als inwoners, 

organisaties of bedrijfsleven ideeën hebben gaan we uit van mogelijkheden in plaats van 

onmogelijkheden (blz. 11); 

 er in het coalitieakkoord op blz. 21 wordt gesproken over stimuleren van toerisme in het 

Groene Hart en aandacht voor biodiversiteit; 

 er landelijk veel aandacht is voor het uitbreiden van het leefgebied van de otter; 

 er geconstateerd is dat de otter de polder bij Aarlanderveen en Zwammerdam in trekt (AD 25 

januari 2019); 

 er een groot  dreigt voor de otter om overreden te worden als het dier, vaak ’s nachts, de 

weg gaat oversteken; 

 dat dit tevens voor verkeersdeelnemers een groot risico op een aanrijding en (letsel)schade 

oplevert 

 dat dit redenen zijn om tot actie over te gaan;  

 

Overwegende dat: 

 de otter een beschermde diersoort is; 

 er lokaal in het land mitigerende maatregelen worden getroffen (zie onderzoek Alterra 

Wageningen UR door Van der Grift en Jansman  www.wageningenUR.nl/alterra ) 

 de gemeente Alphen aan den Rijn in het verleden heeft toegezegd te kijken naar 

maatregelen;  

 dat moment nu echt aangebroken is, nu de otter daadwerkelijk het leefgebied heeft 

uitgebreid tot in de gemeente Alphen aan den Rijn; 

 

 

Draagt het college op: 

 op zeer korte termijn een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een 

otteroversteekplaats (onderdoorgang) op de Ziendeweg en mogelijk andere daarvoor in 

aanmerking komende wegen; 

 bij dat onderzoek tevens de mogelijkheden voor subsidie in beeld te brengen;  

 de gemeenteraad over de mogelijkheden en onmogelijkheden uiterlijk in het voorjaar van 

2019 te informeren; 
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