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MOTIE PREVENTIEVE MAATREGELEN GRAVERU

provinciale staten van utrecht in vergadering bijeen op 6 juli 2009'

ter behandeling van de Voorjaarsnota'

"*""t:l?1""ffil"ngen van muskusratwerende voozieningen de enige d.uu.rza19gPlssing b voor het

uitbannen u",í rbi"o," voor de veirgneù van waterkòringen." cónchsie uit Altena in haar rapport

uit 2005: 'Muskusrattenbestdjding in'iiài"'r"nO: Een quick scan naar Nut' Noodzaak en

ff:[î:",J;:;ro r"n worden dat er seen eenduidise relale tussen het aantalvangsten en de

afrrame van de veiligheid van een w"atèrrering r* rygq9n aangetoond..gp.Pas! van de

beschikbare gegevens. Uit het r"ppJrt-ràn óÉV àOOA, "Populate ontwikkeling en Veiligheid van

HH""ergevailen geen recrîevenredig verband is-tussen schade en popuratieomvang. Reductie

in aantailen van een soort leidt a""Jilìn-u"àl gevallen niet tot de gewenste.reduclie van

schade.' Uit het Waardenburg 16ppor1 "Aft"^":t"n" strategieèn voor de bestriiding van

il,iilifl1tilfport "er"u.ntieve maatregelen tesen gTu",ii van muskusrattgn 9n bevenatten"

een aantat prwentieve m"atr"g"f"n"noJmfdie òoeOé besc'herming bieden tegen graverij van

muskusratten;

Overwegende dat:

- Mogeliike graatschade aan diiken een van de belangrijkste overwegingen is voor het structureel

B"JXi$Jffi [î"l.,[Tl$$tn in de provincie uùecht jaarriiks meer dan 4 mi$oen eu*) kost, en

Oeze UejtiiOing gepaard gaat met veel dierenleed ;
- Er ondanks bestrijding afliid een t""popur"ti" muskusnaten achterblijfi die zorgdraagt voor

gru::li verband b aangetoond tussen bestrijding van de muskusrattenpopulatie en schade aan

$',[:Ì.il":a"ffTirste*t"n verhoogd in voorbereidins op de stijsende zeespiesel' de

bódemdaling en mogelÚk zwaardere stormen;
- Deze anticiperende maatregebn t"gdir ingezet kunnen worden om de dijken bestendig te maken

tegen graverij door muskusraten;
- Hettreffen van preventieve maatregelen een duurzame-en daarmee op termijn goedkopere

oplossing i"uoJin"t bestrijden varischade aan dijken door muskusratten;

Van mening zijnde dat:

- Het borgen van de veiligheid van dijken enwaterlichllgn grigtteit h.9".ft;__-..

- Bestendigheid van dijklichamen t"g;n muskusratteng'"u"rii door anticiperende maatregelen

makteliik in triiuérÉàno" n"r"nìà'n oiirenovaties geimplementeerd kan worden;

Vezoeken het college van Gedeputeerde Sbten om:
- De waterschappen aan te sporen o* Éri"noigheftJ tegen muskusraten- graverij mee te nemen

oÚ groot ondeiÉoud, ontiverp en aanleg van waterkedngen'

En gaan overtot de orde van de dag'


