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Amendement' oonpossing Strolegie Ïotol Removol'

Het Algemeen Besiuur von Woterschop Brobontse Delto in vergodering bijeen op 4
december 2019, behondelend ogendopunt 4 "BegroIing2020, ondersfeunend progrommo
ó00/800 Strotegie Totol Removol".

ConsÌoterende dot:

l. ln de Woterschopswet in ortikel I lid 3 stoot dot de zorg voor het wotersysteem mede
omvot het voorkomen von schode oon woterstootswerken veroozookt door muskus -
en beverrotfen.

2. ln ortikel 3.2.4 von de Woterwet stoot dot het woterschop zo goed mogelijk zorg

droogt voor het voorkomen von schode oon woterstootswerken veroozookt door
muskus- en beverrotten.

3. ln het bestuursokkoord 'Somen beter' 2019-2023', stoot dot ons woterschop bijde
Unie von Woterschoppen en de STOWA pleit voor een ondezoek noor het op een
diervriendel'rjke monier voorkomen von groofschode door knoogdieren, en dol het
woterschop octief oon een dergel'rjk ondeaoek wil b'ljdrogen.

Overwegende dot:
Het besluit zools hierboven omschreven, hooks stoot op en onverenigboor is met hetgeen
gesteld is in het bestuursokkoord.

Besluil
besluit, dot de tekstpossoge 'Gezomenlijk met de londelijke beheerorgonisoties wordt een
plon von oonpok opgesteld om de londel'rjke doelstelling noor Totol Removol te kunnen
bereiken' vervolt en gewijzigd dient te worden in de volgende tekst:

'Preventieplon opstellen om te komen tot een gezomenlijke oonpok, woorbij het woterschop
zo goed mogelijk zorg droagf voor het voorkomen von schode aon woterstootswerken
veroorzaokf door muskus- en beverroffen, conform ortikel I lid 3 Woterschopswet jo. ortikel
3.2.4 von de Woterwet. woorbij de zorg voor een veilig wotersysteem het uitgongspunt is, en
hierin op te nemen een ondezoek noor het op een diervriendelijke monier voorkomen von
groofschode door knoogdieren'.

De middelen welke nodig z'rjn voor het opstellen von een preventieplon zools hierboven
omschreven worden o.o. beschikboor gesteld vonuit de verhoging von het onderdeel



'Totoolmuskusrottenbestrijding' ten opzichte von de kosten zools opgenomen in 2019', te
weten €29.000,-- .

En goot over tot de orde von de dog
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