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1. Waterveiligheid

Onderwerp
Wijziging landelijke strategie muskus-en beverrattenbeheer.
Bijlagen
1.

Besluitstuk” De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen “Toekomst van
het muskusrattenbeheer in Nederland

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.
2.

In te stemmen met de nieuwe landelijke strategie "bestrijden tot aan de Landgrens"
Om de inspanning te richten op het bereiken van het gestelde doel in een periode van
10-15 jaar en te komen tot een solidariteitsprincipe.

Inleiding
Van 2013 t/m 2017 is de landelijke veldproef muskusrattenbestrijding uitgevoerd. Het resultaat van
deze wetenschappelijk uitgevoerde proef is een goed inzicht in de schade die door muskusratten
wordt veroorzaakt aan waterkeringen en kunstwerken, de effecten van de bestrijding op de
populatie muskusratten en de mogelijkheden van alternatieve maatregelen. Tijdens de Veldproef
Muskusratten ontstond het inzicht dat de strategie ‘terugdringen tot aan de landsgrens’ tot de
mogelijkheden zou behoren. Inmiddels is een bureaustudie afgerond en zijn uit theorie en praktijk
belangrijke inzichten verworven die kunnen helpen nu de strategische keuze te maken voor de
toekomstige bestrijding van muskusratten in Nederland.

Beoogd effect
Uiterlijk in 2034 is er in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie muskusratten
meer. Dat betekent dat er in Nederland, buiten de grenszone minder dan 500 muskusratten per jaar
worden gevangen en de instroom van muskusratten vanuit buurlanden aan de grens en langs de
grote rivieren wordt afgevangen. Dat heeft als resultaat:
• Geen schade als gevolg van graverij aan de infrastructuur
• Minder te doden dieren
• Veel minder bijvangsten
• Muskusratten vormen geen bedreiging voor de Nederlandse biodiversiteit
• Op termijn lagere kosten muskusrattenbeheer.

Argumenten
1.1 Het wijzigen van de strategie tot aan de landgrens.
Het besluit over de nieuwe strategie ‘bestrijden tot de landsgrens’ wordt genomen door alle
waterschappen afzonderlijk. Het besluit is uitsluitend effectief als alle waterschappen dezelfde
strategie doorvoeren.
2.1 verzoek aan de waterschappen om de inspanning te richten op het bereiken van de doelen.
Om de effectiviteit van de nieuwe strategie te bevorderen, is het goed om een aantal voorwaarden
op een heldere wijze met elkaar vast te leggen. Deze zijn:
een spoedig akkoord over het solidariteitsprincipe;
de termijn voor terugdringen muskusrattenpopulatie vastleggen;
afspraken maken over monitoring en verantwoording;
maatregelen vastleggen indien een waterschap achterblijft;
het solidariteitsprincipe verhelderen over de periode tijdens het terugdringproces en in de
uiteindelijke situatie.

Risico’s & Kanttekeningen
1.1 De nieuwe strategie werkt uitsluitend als alle waterschappen meewerken
2.1 Besluitvorming rondom de nieuwe strategie beïnvloedt niet direct de muskusrattenbeheer
organisatie van waterschap Noorderzijlvest.

Financiën
De gedachte is dat de kosten van de basisbezetting door de waterschappen zelf wordt gedragen en
dat de extra kosten die de waterschappen langs de landsgrenzen en langs de grotere rivieren moeten
maken op basis van solidariteit door alle waterschappen wordt gedragen. Om dit te bereiken wordt
een voorstel uitgewerkt hoe de verschuiving van kosten en de financiering daarvan gefaseerd kan
worden doorgevoerd.

Communicatie
Communicatie over de landelijke veldproef en de nieuw te volgen strategie loopt via de Unie van
Waterschappen. In de tussentijd hebben de communicatieafdelingen van de noordelijke
waterschappen hun informatie ook gedeeld om een gezamenlijke communicatiekoers uit te
stippelen.

Uitvoering
De verwachting van de Unie van Waterschappen is dat de nieuwe strategie in tien tot vijftien jaar het
verwachte resultaat oplevert. Onze eigen ervaringen tonen aan dat dit sneller kan: het streven moet
daarom 10 jaar worden. De komende jaren gebruiken de waterschappen om het solidariteitsprincipe
uit te werken.

