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Maandag 17 oktober 2005.

Commissie Omgevingsbeleid.

Reactie op de onderbouwing van GroenLinks inzake het
agendapunt muskusrattenbestrijding op 17 oktober a.s.

Informatie onzerzijds levert op, dat het onjuist is, dat de bestrijding de komende jaren
almaar duurder wordt. Bij een effectieve bestrijding, door een goedwerkend team van
deskundige vangers, zal de bestrijding eerder goedkoper kunnen worden dan duurder.

Maar dan moeten wel aan een paar voorwaarden worden voldaan, waar op dit moment
absoluut niet aan wordt voldaan.
Onjuiste wetgeving vanuit Brussel dreigt vangen niet moeilijker te maken, maar de
vangstmethodiek. Deskundige vangers zijn in Drenthe thans al bezig met proeven, om de
vangtechniek nog beter te maken.
Onjuist is, dat afstemming en coördinatie landelijk moeilijk is. Er zijn zaken, die
nodeloos moeilijk worden gemaakt.
Dit geldt trouwens niet alleen landelijk, maar zeer zeker in onze provincie.
De OPD was fel tegenstander van uitplaatsing naar de waterschappen en thans hebben
wij de zeer sterke indruk, dat die tegenstand volkomen gerechtvaardigd was, want er
zijn probleemgebieden ontstaan, er worden verschillend beleid gevoerd, door de
verschillende waterschappen en er zijn organisatorische problemen. Wij komen daar
nog op terug.

De stelling dat het maatschappelijk draagvlak afneemt zagen wij graag onderbouwd.
Wij kunnen ons niet voorstellen, dat een land als het onze, een Deltagebied, waarvan 4/5
deel onder zeeniveau ligt, rustig gaat slapen als de muskusrat de vrije hand kreeg.
Hoe vreemd is de zegswijze: De bestuurlijke risico’s nemen dan toe. Het bestuurlijke
risico neemt eerst toe, als de overheid mensenlevens in de waagschaal zet en rampen met
open ogen laat ontstaan. Betaalt die uiterst kleine minderheid dan ook de kosten en
neemt die dan ook de verantwoordelijkheid voor alle leed, dat wegkomt achter zo’n
visie.

Ad a: Wat ons betreft mag elke discussie over enig onderwerp altijd gevoerd worden.
Wij voeren de discussie op argumenten en niet op standpunten. Onze visie is, gehoord
hebbend de vangers vanuit de praktijk, dat het niet meer bestrijden van dit uitheemse
dier, zonder natuurlijke vijanden, gevolgen zal hebben die zijn weerga niet kent.
Ad b: Een deskundig advies van de vangers is hier op zijn plaats.
Ad c: Hier kan ook de praktijk van de vanger een helder antwoord op geven.

Wat betreft de gevolgde procedure zijn we het volkomen met GroenLinks eens, dat de
gedeputeerde uitleg geeft, waarom van de afgesproken zaken is afgeweken. Het ware in
onze ogen correct geweest, als tussentijds dan melding was gemaakt van de afwijking en
de reden daarvan.
De evaluatie komt trouwens een jaar te laat. Wat was daar de reden van?
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Er worden alternatieven genoemd voor de bestrijding. Wij
willen graag weten wat hier wordt bedoeld en welke
alternatieven er dan zijn.
Het scenario zonder bestrijding intrigeert ons zeer. Gaarne
gegevens.

Of de gedeputeerde al of geen discussie over nut en
noodzaak wil voeren is net zo relevant als het voeren van deze discussie in de staten van
Drenthe.

Daarnaast heeft de OPD onderzoek verricht naar het functioneren en de praktische
gevolgen van de uitplaatsing.

Het lijkt ons wenselijk, om als staten van Drenthe een duidelijk besluit te nemen over de
toekomst van de muskusrattenbestrijding.
Om een duidelijk oordeel te kunnen vellen, vraagt de OPD bij deze om een commentaar
op het evaluatierapport van van de Bunt.
Wanneer kunnen wij dit commentaar tegemoet zien?

Ons bereiken signalen, dat op de werkvloer anders gedacht wordt over de invulling van
de meerjarenovereenkomst dan de managers bij de waterschappen. Is dat juist?

Verder worden wij graag geïnformeerd over de visie van de waterschappen over
bestrijding in totaal en de bestrijding per gebied. Gaarne ook de cijfers in vergelijking
met de situatie:
a. voor de uitplaatsing
b. na de uitplaatsing.
c. de huidige situatie per 1 oktober.
d. de gebleken meerwaarde
e. het functioneren van de toekomstige organisatie.

Verder wil de OPD graag weten of het gerucht juist is, dat een waterschap overweegt om
gebieden aan te wijzen, waar niet bestreden zal worden.

Voorzitter, alvorens een definitief oordeel te vormen over het evaluatieproces en de
thans geformuleerde zaken, wil de OPD beschikken over alle relevante gegevens.
Wellicht is het ook wijs, om na de beantwoording van het College van GS, een
werkbezoek te brengen aan de vangers en een gesprek te hebben met de
verantwoordelijken van de waterschappen.

namens de fractie van de OPD, 17 oktober 2005,

B. Popken


