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aanvullende artikel 60 vragen inzake muskusrattenbeleid in de UvW op 14 juni 2019

Geachte mevrouw Pallandt

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen op grond van artikel 60 reglement van orde algemeen
bestuur 2008 over het muskusrattenbeleid in de Unie van Waterschap op 14 juni 2019. Wij hebben deze
brief besproken in onze vergadering van 25 juni 2019 en besloten u als volgt te antwoorden.
Vraag

1. Hebt u in het commissieoverleg van 10 mei gepleit voor onderzoek naar diervriendelijke
preventiemethoden voor graafschade door knaagdieren? Zo ja, hoe hebt u dit gedaan? Zo nee, waarom
hebt u dit niet gedaan?
Antwoord
De portefeuillehouder heeft in het commissieoverleg van 70 mei 2019 gesproken met de andere
commissieleden over preventiemethoden voor graafschade door knaagdieren. Daarbij heeft de
portefeuillehouder eveneens conform het bestuursakkoord aangegeven dat er bij recente onderzoeken
onvoldoende naar (diervriendelijke) preventieve maatregelen is gekeken.
Vraag

2. Indien u op 10 mei niet hebt gepleit voor onderzoek naar diervriendelijke preventiemethoden, hoe
verantwoordt u dit met het oog op de afspraken gemaakt in het bestuursakkoord?
Antwoord
De portefeuillehouder heeft aandacht gevraagd voor onderzoek naar (diervriendelijke) preventieve
maatregelen voor graafschade door knaagdieren.
Vraag

3. Bent u bereid om voorafgaand aan bovengenoemd overleg van 14 juni het standpunt van het
Waterschap Brabantse Delta zoals omschreven in het bestuursakkoord schriftelijk aan de Unie van
Waterschappen en de andere waterschappen te sturen?
Antwoord
De inbreng voor de ledenvergadering geschiedt mondeling. Er wordt een verslag gemaakt van de
ledenvergadering. De dijkgraaf heeft mondeling het standpunt, zoals opgenomen in het bestuursakkoord,
verwoord in de Unie van Waterschappen.
Vraao

4. Gaat u op 14 juni tijdens het eerstvolgend overleg alsnog aangeven dat het standpunt van het
Waterschap Brabantse Delta is zoals opgenomen in het bestuursakkoord en daarmee niet instemt met het
voorstel om de muskusrat terug te dringen tot de grens met Duitsland, daar dit niet diervriendelijk is?
Antwoord
De dijkgraaf heeft het standpunt, zoals verwoord in het bestuursakkoord, kenbaar gemaakt tijdens de
ledenvergadering bij de Unie van Waterschappen. In het bestuursakkoord is overigens niet opgenomen
dat het waterschap niet instemt met het voorstel om de muskusrat terug te dringen tot de grens met
Duitsland.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Uw brief en ons antwoord daarop
worden overeenkomstig artikel 60 reglement van orde a lgemeen bestuur ook
deerd voor de
vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2019.
Hoogachtend,
Het dagelíjks bestuur
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