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MOTIE PREVENTIEVE MAATREGELEN GRAVERU

provinciale staten van utrecht in veEadedng bijeen op 6 juli2009'

ter behandeling van de Vooriaarsnota'

""n"otÎl"ilT"Îîl"ngen van muskusratwerende voorzieningen de enige {uu.rza1n9 oplossing is voor het

u-rtbannen van risico's voor de veillllrreio van watekàringen-" cóncbsie uit Altena in haar rapport

uit 2005: "Muskusrattenbestrijding in'f-iàO"rfanO: Een qu'-ickscan naarNut' Noodzaak en

flt:nf,t"t'ff|"L *"n worden dat er geen eenduidige rel3tie tussen het aantalvangsten en de

aftame van de veiligheid van een wíterkering kan-y9{9n aangetoond.fR.psbvan de

beschikbare gegevens. Uit het r"ppJiìin ófu 2008' 'Populate ontwikkeling en Veiligheid van

HH'""ergevailen geen rechtevenredig verband is.]ussgn schade en popuratieomvang. Reductie

in aantallen van een soort leidt oaaromìn veàl gevallen niet tot de gewenste-reductie van

schade." uit hetwaardenburg t"ppon'"At"maÍeve strategieèn voorde bestijding van

B,ììIii"ftiHjport.er"u"ntieve maatreseren tesengpu",ij van muskusrar3n e19:l:Iîs::"
een aanbl preùentieve maatregelen noimt die goedó bescherming bieden tegen gravertl van

muskusratten;

Overwegende dat:

- Mogelijke graaÈchade aan diiken een van de belangriikste overwegingen is voor het structureel

Bf$:ffjíru #"L]rTi$$tn in de pry.\nncie rJrechtiaartiiks meer dan 4 mi$oen euro kost, en
Oeze UestilOing gepaad gaat metveel dierenleed;

- Er ondanks bestriiding altijd een ;F;ùÉù muskusraten achterblijftdie zorgdraagtvoor

Èru::liverband b aangetoond tussen bestriiding van de muskusrattenpopuratie en schade aan

g,,j[:iî,1"î."#Tào."*,"n verhoosd in voorbereiding op de stijsende zeespieser, de

bodemdaling en mogelijk zwaardere stormen;
-Dezeanticiperendemaatrege|ent"g"lii l. ingezetkunnenwordenomdedijkenbestendigtemaken

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

oplossing i" uà.ii het bestrijden van-schade aan dijken door muskusratten;

Van mening z$nde dat:

-Hetborgenvandevei| igheidvandi jkenenwatedichamenprior i tei theeft ;
- Bestendigheid van dijklichamen t"g"n muskusrattengr"ve'ij door anticiperende maatregelen

makkelijk m-n-J Oé#à nJé U"t"U ù*' O Uir"novaties g etmpiementee d ka n wo rd en ;

Veaoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
_ tn samenwerking metde *"t"o"nàppìn 

""n 
inu"nt"ril{ie te maken van prioriteitslocaties' en

ma nieren ;;"ó ù"È nOign"iO*aàiregelen ku nn en worden toegepast'

En gaan over tot de orde van de dag'
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