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OPD aanwezig op symposium:
“Muskusrattenbestrijding bestuurlijk bekeken”.

Op woensdag 8 september zijn OPD bestuurs- en fractielid Tie Franke en
fractievoorzitter Charles de Haas samen naar Amsterdam geweest om het
symposium te bezoeken.

Gelet op de bijzondere aandacht die de OPD aan de muskusrattenbestrijding
besteedt, werd met aandacht de gang van zaken gevolgd.
Het landelijk jaarverslag 2003 van de bestrijding staat op de agenda van de
OPD-fractie en wij weten nu reeds, dat Bart Popken in de commissie RIM dit
stuk wil laten agenderen voor voorbereidende bespreking en agendering in een
volgende Statenvergadering.

Het symposium werd gehouden in het scheepvaartmuseum en begon om half
tien.
Mevrouw drs. C.G.M. Klitsie was de eerste spreekster. Zij is voorzitter van de
Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding.
In een helder verhaal gaf zij aan, dat het wenselijk is, dat deze commissie meer
beleidsbepalende en uitvoeringstechnische bevoegdheden moet krijgen.
Kleine besluiten duren nu minstens een half jaar en dat werkt zeer frustrerend.

Maar allerhande machtsfactoren en éénmanskoninkrijkjes belemmeren dit thans.

Als tweede spreker was de heer dr. S. Schaap aan het woord. Hij is voorzitter
van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Groot Salland.
Zijn verhaal was ook gebaseerd op de praktijk en gaf een overzicht van de
diverse mogelijkheden om bestuurlijke problematieken op te lossen.

Verder waren er twee workshops.

Opvallend was de aanwezigheid van de dierenbescherming en mensen van de
zich noemende faunabescherming.



2

Er waren acht van hen aanwezig. Zij horen tot de
categorie mensen die tegen het bestrijden van de
muskusrat zijn. Hun stelling is, dat de populatie zich
zelf regelt en dat geldt dan ook voor de beverrat etc.
Op de vraag wie dan de schade betaalt moesten zij
natuurlijk het antwoord schuldig blijven. Zij noemden
de gepresenteerde stellingen onzinstellingen en daar bleef het bij.
Kortom, als deze mensen hun zin krijgen is de eeuwenlange strijd tegen het
water tevergeefs geweest. Jammer dat je tijd moet besteden aan dit soort pseudo-
wetenschappelijke wereldverbeteraars, die hun fatsoen tijdens een voordracht
niet eens kunnen houden.

Het symposium en de gesprekken in de wandelgangen versterkte de mening van
de OPD, dat in Drenthe de muskusrattenbestrijding door de provincie Drenthe
dient te geschieden, door muskusrattenbestrijders in provinciale dienst.
Deze belangrijke taak dient adequaat te worden uitgevoerd, rekening houdend
met de werktechnische (en sociale) aspecten, die nauw verbonden zijn met de
functie van muskusrattenbestrijder. Daarnaast ziet de OPD dat er veel meer
werkzaamheden voor de muskusrattenvanger mogelijk zijn in de toekomst.
Daarbij komt, dat wij over gegevens beschikken, mede naar eigen onderzoek,
dat de integratie bij de waterschappen absoluut mislukt is, ook geen toekomst
heeft en een misser is geweest van de eerste orde.
Het bestrijden van de muskusrat is uiterst belangrijk en kan niet gebeuren van
achter een bureau. Uiteindelijk betaalt de burger de hogere kosten die
onverbiddelijk zullen ontstaan als de bestrijding niet of onvoldoende adequaat
geschiedt.

Er zijn in Nederland ongeveer 400 bestrijders.
Europees ligt er een schone taak om de niet Deltalanden, zoals Duitsland
bijvoorbeeld, te wijzen op hun verantwoordelijkheid om ook daar de muskusrat
adequater te bestrijden. Nu bestaat daar alleen maar een afromend
premievangsysteem, omdat daar geen direct gevaar bestaat.
De rat is in der tijd in het Oostblok en later uit België uit pelsfokkerijen ontsnapt
evenals de nerts.

De verantwoordelijkheid voor de bestrijding is vastgelegd in muskusrattenwet
van 1986 en berust bij de provincies.
De provincies hebben het recht om de bestrijding te delegeren, maar blijven
echter verantwoordelijk.
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Drenthe heeft in 2001 de bestrijding overgedragen aan
de waterschappen. De OPD was hier in nauw overleg
met vangers fel tegenstander van.

Er is een provinciale overeenkomst getekend voor tien
jaar, met een bezinningspunt van evaluatie na twee
jaar. Dit punt is eind 2004. De OPD zal hier aandacht aan besteden.

Charles, 8 september 2004.


