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Geachte leden van de Provinciale Staten / Geachte Gedeputeerde, 
 
Alhoewel waterschappen vanaf 2011 verantwoordelijk zijn voor het voorkomen 
van schade door muskusratten aan dijken en oevers, is tijdens een 
Interprovinciaal overleg afgesproken dat provincies nog 5 jaar meebetalen 
aan deze bestrijding. Nu lopen de kosten op naar 34 miljoen per jaar. 
Provincies hebben er baat bij om op zoek te gaan naar goedkopere 
alternatieven voor muskusrattenbestrijding, omdat daarmee de overdracht van 
provincie naar waterschappen soepeler zal verlopen. Wij hopen dat het 
bijgevoegde rapport de provincie handvatten biedt voor een goede 
(financiële) overdracht van muskusrattenbestrijding van provincies naar 
waterschappen, waarbij de focus komt te liggen op het voorkomen van schade 
en niet op het bestrijden van muskusratten.  
 
In de bijgevoegde nota stellen wij dat tot op heden het onduidelijk is of 
bestrijden aantallen überhaupt verlaagt en geven wij aan dat het niet 
altijd zo is dat er meer schade waargenomen wordt als er meer muskusratten 
gevangen worden. Uit incidentele waarnemingen in Nederland lijken aantallen 
niet explosief toe te nemen bij niet bestrijden. Wetenschappelijk onderzoek 
in Zweden laat zelfs zien dat na, een in eerste instantie grote toename, 
bij niet bestrijden aantallen vanzelf drastisch omlaag gaan. Omdat er tot 
op heden in Nederland nog steeds geen deugdelijke veldproef heeft 
plaatsgevonden waarin de ontwikkeling van aantallen en schade bij niet 
bestrijden nog steeds niet onderzocht is, is het ook nog steeds niet 
duidelijk of bestrijden aantallen en schade verlaagt. Ook stellen wij een 
alternatief beleid voor, waarbij de focus komt te liggen op het stoppen met 
bestrijden in gebieden die niet kwetsbaar zijn en het voorkomen van schade 
door aanpassingen aan dijken en oevers in kwetsbare gebieden. Op de lange 
termijn kan dit kosten besparen.   
 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van ons:  
 
Dr. Femmie Kraaijeveld-Smit 
senior beleidsmedewerker in het wild levende dieren bij de 
Dierenbescherming 
telefoonnummer: 06-42036961 of 088-8113232 
e-mail: femmie.kraaijeveld@dierenbescherming.nl  
 
Pauline de Jong 
Secretaris bij De Faunabescherming 
telefoonnummer: 020-6410798 
e-mail: info@faunabescherming.nl 
 
Femke Zandberg 
Campaigner bij Bont voor Dieren 
telefoonnummer: 020-6766600 
e-mail: f.zandberg@bontvoordieren.nl 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Bont voor Dieren 
De Dierenbescherming 
De Faunabescherming 
 


