
Amendement m.b.t. wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding 

Het Aigemeen Bestuur van waterschap Hunze & Aa's in vergadering bijeen op 27 fe 
bruari 2019, ter bespreking van de wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrij 
ding, 

Constaterende dat: 

in maart de Unie van Waterschappen vergadert om te besluiten over het voorstel van 
de Commissie Muskus- en Beverratten tot 'terugdringen tot de landsgrens' en het AB 
van waterschap Hunze & Aa's gevraagd wordt om instemming; 

Overwegende dat: 

• het waterschap een nota Dierenwelzijn heeft opgesteld, waarin staat dat dierenleed 
zoveel mogelijk moet worden voorkomen en dierenwelzijn worden bevorderd; 

• het voorstel aile muskusratten uit te roeien nog jarenlang tot de wrede dood van 
honderdduizenden muskusratten leidt, zonder de zekerheid dat alle muskusratten 
worden gedood en tegen welke kosten; 

• er zorg bestaat dat dit gepaard gaat met ernstige verstoring van de natuur, vooral in 
stilte- en broedgebieden; 

• de Richtlijn 1143/2014 EU m.b.t. invasieve exoten lidstaten slechts verplicht om de 
negatieve effecten van muskusratten te voorkomen en te matigen, welk doel prima 
bereikt kan worden door preventieve maatregelen. 

• Artikel 19, lid 3 van Richtlijn 1143/2014 EU bepaalt dat wanneer bestrijdingsmaat 
regelen op dieren gericht zijn, deze dieren alle vermijdbare pijn, angst, en lijden 
worden bespaard, zonder de doeltreffendheid van de beheersmaatregelen in gevaar 
te brengen. 

• de huidige bestrijdingsmiddelen, zoals de verdrinkingsval, waarin muskusratten een 
minuten durende doodsstrijd leveren in strijd zijn met deze richtlijn en dus niet zou 
den mogen worden toegepast; 

• muskusratten geen aangetoond negatief effect hebben op de biodiversiteit. Hiervoor 
bestaat in ieder geval onvoldoende bewijs, zoals blijkt uit het rapport'. Biologen stei 
len dat muskusratten bijvoorbeeld nuttig zijn voor het openhouden van waterber 
gingsgebieden en als prooidier dienen voor andere dieren. 

• preventieve maatregelen, anders dan de bedoeling was, geheel onderbelicht zijn ge 
bleven in het onderzoek. Kosten van maatregelen en hun effectiviteit zijn niet verge 
leken, zodat hier ook geen maatschappelijke kosten en batenanalyse van valt te 
maken, laat staan verstrekkende besluiten als deze op kunnen worden gebaseerd; 

• er naast de muskusrat meer gravende dieren zijn, zoals vos, bever, honden, konij 
nen, mollen, bruine rat, karper. Schadeherstel en preventieve maatregelen aan ke 
ringen blijven ongeacht de muskusrat sowieso nodig. 

• in veel gebieden in Nederland graverij door muskusratten helemaal geen probleem 
is, zoals in natuurgebieden, waar natuurvriendelijke oevers zijn, waar stevige kerin 
gen liggen, in boerenland met natuurvriendelijke oevers/teeltvnje zones etc. 

Verzoekt het waterschap om vanuit Hunze & Aa's aan de Unie van Waterschappen aan 
te geven niet in te stemmen met de strategie 'terugdringen tot de landsgrens zoals in 
het bestuursvoorstel voorgesteld en in plaats daarvan onderzoek te doen naar het 

~-)Llnvloed van Muskusratten op moerasontwikkeling en biodiversiteit (Bakker & Bos 2019)--1 



voorkomen van onveilige situaties door gravende dieren via preventieve maatregelen 
waarbij oak geiet wordt op de kosten en effectiviteit van verschillende maatregelen. 

En gaat over tot de arde van de dag! 

(Voigt ondertekening) 


