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de Dieren
Brabantse Delta

Amendemenl ' Wijziging muskusrottenbestrijding opslellen beslrijdingsplon'

Het Algemeen Bestuur von Woferschop Brobontse Delto in vergodering bijeen op 4
december 2019, behondelend ogendopunt 4 "Begroling 2020, ondersteunend progrommo
ó00/800 Beholen londel'rjke MuRo rìorm".

Constoterende 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 beverrotten.

2. Dot in ortikel 3.2.4 von de Woterwel stoot dot het woterschop zo goed mogel'rjk 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 b'rj de
Unie von Woterschoppen en de STOWA pleit voor een ondezoek noor het op een
diervriendelijke monier voorkomen von groofschode door knoogdieren, en dot het
woferschop octief oon een dergel'rjk ondezoek wil b'rjdrogen.

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

Besluit

besluit. dot de tekstpossoge 'Bestr'rjdingsplon opstellen om te komen tot een gezomenl'rjke
oonpok over de eigen gebiedsgrenzen heen, zowel onderling ols met buur- en
bestr'rjdingsorgonisoties, te beginnen bij Rivierenlond voor bestrijdingsplon Moos'
vervolt en gewijzigd dient te worden ín de volgende tekst:

'Preventieplon opstellen om te komen tot een gezomenlijke oonpok, zowelonderling ols mef
buur- en bestrijdingsorgonisoties, woorb'rj het woterschop zo goed mogetijk zorg droogt voor
het voorkomen von schode oon wotersfoofswerke n veroorzookt door muskus- en
beverratten, conform ortikel I l¡d 3 Woterschopswet jo. ortikel 3.2.4 von de Woterwet, woorbij
de zorg voor een veilig wotersysleem het uitgongspunt is, en hierin op te nemen een
ondezoek noor het op een diervriendel'rjke monier voorkomen von groofschode door
knoogdieren'.

De middelen welke nodig zijn voor het opstellen von een preventieplon zools hierboven
omschreven worden o.o. beschikboor gesteld vonuit de verhoging von het onderdeel
'Totool muskusrottenbestrijding' ten opzichte von de kosten zools opgenomen in 2019' ,Ie
weten <29.000,--.



En goot over tot de orde von de dog

De leden von het Algemeen Bestuur
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