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Inleiding 

Op 7 februari 2006 hebben GS, op verzoek van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding (verder: OLM), 
ingestemd met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheid de taak muskusrattenbestrijding van het 
beheersgebied van het OLM onder te brengen bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (verder: 
HDSR). Hiertoe is een ambtelijke projectgroep onder voorzitterschap van de provincie Utrecht ingesteld.  
De drie deelnemende waterschappen, Amstel, Gooi en Vecht, Vallei en Eem en HDSR, stemden ook in met een 
verkennend onderzoek en zijn tevens vertegenwoordigd in de ambtelijke projectgroep.  
 
Op 19 september 2006 hebben GS ingestemd met de voorkeursvariant uit het rapport "Naar passend bestuur en 
organisatie" het voorbereiden van verdere besluitvorming ten behoeve van de delegatie van de taak 
muskusrattenbestrijding aan de waterschappen. Ook de waterschappen stemden in met het uitvoeren van de 
voorkeursvariant. Op 9 oktober 2006 is in de statencommissie Water en Milieu besloten de staten positief te 
adviseren over het voorstel tot delegatie.  
Het wordt doelmatig geacht de bestrijding door de waterschappen te laten uitvoeren. Het voorstel is per 1 januari 
2008 het OLM op te heffen en de taak muskusrattenbestrijding over te dragen aan de waterschappen.  
 
Het algemeen bestuur van het OLM heeft op 22 juni besloten een voorstel tot opheffing van de 
gemeenschappelijk regeling voor te leggen aan de deelnemers. Daartoe heeft het bestuur een ontwerp-
liquidatieplan met financiële consequenties van de opheffing en een personele regeling met betrekking tot de 
gevolgen van de opheffing voor het personeel opgesteld, deze dienen door de besturen van de deelnemers te 
worden vastgesteld.  
 
Het ontwerp-delegatiebesluit van GS behoeft instemming van provinciale staten en de besturen van de 
waterschappen. Na instemming van de bevoegde bestuursorganen kan het delegatiebesluit door gedeputeerde 
staten worden vastgesteld.  
 
Sturing door de provincie vindt na delegatie plaats op basis van de overdracht van middelen en 
prestatiedoelstellingen met de waterschappen.  
Met de voorjaarsnota stellen de provincie en de drie waterschappen de uitgangspunten en kaders voor de 
komende begroting vast. In de meerjarenraming wordt het beleid van de partijen voor de komende jaren integraal 
weergegeven en wordt aangegeven wat de financiële consequenties van dit beleid voor de partijen zijn.  
 
Zie verder bijlage 3: Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 24 september 2007 tot instemming met het ontwerp-delegatiebesluit 
muskusrattenbestrijding en vaststelling van het opheffingsvoorstel tot opheffing van het Openbaar 
Lichaam Muskusrattenbestrijding 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 augustus 2007, afdeling BEW, nummer 
2007INT203262;

Overwegende dat er een nauwe relatie is tussen de muskusrattenbestrijding en de aan de 
waterschappen opgedragen zorg voor het beheer van watergangen en waterkeringen; 
 

Gelet op artikel 107 van de Provinciewet 
 
Besluiten:  
 
1. In te stemmen met het ontwerp-delegatiebesluit van Gedeputeerde Staten d.d. 21 augustus 2007 

zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit; 
2. Het besluit tot opheffing van het OLM zoals  voorgesteld door het besluit d.d. 22 juni 2007 van 

het algemeen bestuur van het OLM alsmede het liquidatieplan en de personele regeling vast te 
stellen, zoals weergegeven in de bijlagen van dit besluit. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 107 Provinciewet voorziet in de mogelijkheid tot overdracht van bevoegdheden door het provinciaal 
bestuur aan de besturen van waterschappen, voor zover die bevoegdheden zich naar hun aard en schaal daartoe 
lenen en die besturen daarmee instemmen. 
 
Beoogd effect 
Een efficiënte en effectieve uitvoering van de taak muskusrattenbestrijding. Zie bijlage 3: Nota van toelichting 
bij de delegatiedocumenten 
 
Argumenten 
Vanwege het uitvoerende karakter van de muskusrattenbestrijding en de nauwe relatie, die er bestaat tussen de 
muskusrattenbestrijding en het beheer van watergangen en waterkeringen, leent de aard van de bestrijding zich 
ervoor de zorg daarvoor over te dragen aan de waterschappen.  
De dagelijkse besturen van de waterschappen delen de visie van het college van GS dat de overdracht van de 
bestrijding doelmatig en wenselijk is. Zie bijlage 3: Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten 
 
Kanttekeningen 
Er is begin augustus in het kader van het GO een principe-akkoord met de bonden ten aanzien van het Sociaal 
Plan bereikt. 

Financiën 
De kosten van de delegatie bestaan uit de kosten van de balansafwikkeling (de liquidatie) en de kosten van het 
sociaal plan. 
De definitieve kosten van de balansafwikkeling zullen pas in 2008, na het opstellen van de jaarrekening 2007 
van het OLM bekend zijn, maar worden in het liquidatieplan ingeschat op ongeveer € 140.000. Hiervan wordt 
50% gedragen door de provincie Utrecht.  
De precieze kosten van het sociaal plan zijn nog niet bekend door het late moment waarop een akkoord met de 
werknemersvertegenwoordiging is bereikt. 
De huidige schatting is dat deze 1,5 mln bedragen over een periode van 10 jaar. Hiervan komt 50% voor 
rekening van de provincie. 
Voorgesteld wordt om deze kosten gezamelijk te betrekken bij de voorjaarsnota 2008. 
 
Europa 
N.v.t. 
 
Realisatie 
Op 1 januari 2008 zal HDSR de uitvoering van de bestrijding op zich nemen. HDSR, WVE en AGV zullen een 
overeenkomst sluiten waarbij de kosten over de drie waterschappen worden verdeeld.  
 
Communicatie 
Het ontwerp-delegatiebesluit wordt aan algemene besturen van de Urechtse waterschapen en aan Provinciale 
Staten van Utrecht ter instemming vorgelegd. 
 
Bijlagen 
1 Brief van het algemeen bestuur van het OLM d.d. 27-06-2007 met 
1.1 Besluit houdende het voorstel om het OLM op te heffen 
1.2 Sociaal beleidskader overgang OLM – HDSR d.d. 11-06-2007 
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2 Ontwerp-liquidatieplan 
3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten 
4 Ontwerp-delegatiebesluit 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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