
Van: Pallandt, Cynthia <  
Verzonden: maandag 17 februari 2020 22:56 
Aan: Merks, Anton >; Bierkens, Ilona <  
CC: Putman, Ellen < > 
Onderwerp: Vragen over Commissie Muskus- en Beverratten (nu langs de formele weg) 
 
Hoi Anton en Ilona, 
 
Ik had vorige week een tweetal vragen aan Kees de Jong en Kees-Jan de Vet gesteld via een directe 
mail naar hen toe. Nu kreeg ik van Arthur te horen dat het wenselijk is dit altijd via jullie te doen. 
Daarnaast heb ik nog geen schriftelijke reactie op de vragen gekregen, dus om deze twee redenen wil 
ik ze nogmaals indienen, nu via jullie. Kunnen jullie zorgen dat ze weer goed terecht komen? Dank! 
 
-- 
In de notulen van de vorige vergadering op 15 november, staat dat Kees de Jong afwezig was. Er 
staat dat Arthur Meuleman zo nodig het standpunt namens de Brabantse Waterschappen deelt. 
Echter staat er in het plan van aanpak ‘Muskusrat terugdringen tot de landsgrens’ op pagina 9, 
hoofdstuk 4.3, dat de besluitvorming binnen de UvW getrapt verloopt, waarbij de WMB niet aan 
besluitvorming doet. Ik vind het vreemd dat vervolgens in een vergadering van de CMB Arthur 
Meuleman, als voorzitter van de WMB, drie van de waterschappen vertegenwoordigt en dus direct 
of indirect daar besluitvorming kan beïnvloeden. Graag zou ik hier toelichting op ontvangen. 
 
Daarnaast, zoals naar ons is teruggekoppeld, zijn een aantal vergaderingen geleden de zorgen van 
mijn fractie omtrent dierenwelzijn gedeeld binnen de UvW. Heel fijn dat dit gebeurd is, dat staat 
voorop. Het was echter niet tot mij doorgedrongen dat deze opmerking en de reactie daarop 
permanent zouden worden opgenomen in het Plan van Aanpak, maar dit lijkt wel het geval te zijn. Ik 
zie het staan in de bijlage, pagina 12 van het PvA. Omdat het nu permanent bij het stuk lijkt te horen, 
wil ik aangeven dat ik de beantwoording van de zorg niet compleet en correct geformuleerd vind. De 
vraag die gesteld is, heeft betrekking op een diervriendelijke methode om graafschade te 
voorkomen, maar de beantwoording van de vraag gaat alleen in op bestrijding op een 
diervriendelijke manier aanpakken. De mogelijkheid om niet te bestrijden, maar graafschade op een 
diervriendelijke (en dus andere) manier te voorkomen (waar wij ook op doelden, zie de passage in 
het bestuursakkoord over onderzoek naar diervriendelijke alternatieven), wordt in de beantwoording 
volledig buiten beschouwing gelaten. Ik verwacht niet dat het antwoord mij erg veel nieuws zal gaan 
vertellen, maar als dit document op 28 februari definitief wordt gemaakt zou ik graag wel willen dat 
de beantwoording op de vraag compleet en correct geformuleerd is. 
 
-- 
 
Groet, Cynthia 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Cynthia   Pallandt 
 

Algemeen bestuurslid 
 

Bestuur 
 

 


