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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake muizen-

plaag

Geachte heer Stelpstra,

ln uw brief d.d.17 februari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over een muizen-
plaag. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

ln welke mate bent u op de hoogte van genoemde problematiek in Drenthe?

Antwoord 1

Hef rs ons bekend dat de (veld)muizenpopulatie in delen van Nederland in het

afgelopen jaar sterk is toegenomen en plaatselijk tot aanzienliike landbouw-

schades heeft geleid. Ook in Drenthe zijn dit iaar lokaal veel muizen gemeld.

Voor de beeldvorming is het relevant om te weten dat veldmuizen een gemid-

deld driejarige cyclus hebben met een daliaar waarin er maar heel weinig mui-

zen zijn, gevolgd door een jaar waarin de populatie groeit, vervolgens een top-
jaar met relatief hoge aantallen, waarna de populatie weer spontaan ineenstotT.

Momenteelzijn de omstandigheden voor muizen plaatseliik zo gunstig geweest

dat er een bijzonder goed topjaar is bereikt. Het gaat overal in Nederland om
plaatselijke populaties die zich uitbreiden. De dageliikse actieradius van een

veldmuis is maximaal een tiental meters; er rs dus geen sprake van dat de mui-

zen vanuit een plaaggebied oprukken naar andere (delen van) provincies.

Vraag2
Hoeveel boeren hebben in Drenthe daadwerkelijk schade van deze muizenplaag?
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Antwoord 2
Dit aantal is onbekend, omdat waarschijnlijk veel boeren geen muizenschade

melden. Bij het Faunafonds was op 1B maart 2015 slechts één schademelding
uit Drenthe bekend. Met deze boer is contact geweesf. Hij zal het desbetreffen-
de grasland omvormen naar bouwland ten behoeve van de teelt van mais.

Vraaq 3

Welk inzicht kunt u geven in de financiële gevolgen van deze plaag en heeft de pro-

vincie daar nog een verantwoordelijkheid in?

Antwoord 3
De financiële gevolgen zijn onbekend. Financiële gevolgen zijn sterk afhankelijk
van het gewas in kwestie en het moment waarop de muizenpopulatie piekt.

De provincie heeft geen verantwoordelijkheid in relatie tot bestrijding van veld-

muizen of het vergoeden van schade.

Vraaq 4
Welke maatregelen worden genomen om de plaag in Drenthe tegen te gaan en scha-
de te voorkomen?

Antwoord 4
ln het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, artikel 16e, twee-

de lid, is vastgelegd dat het de grondgebruiker rs foegesfaa n om veldmuizen te

doden. Het treffen van maatregelen is derhalve een verantwoordelijkheid van

de grondgebruiker, die op basrs van dit aftikel zelf kan acteren.

Artikel 16e

2. De verboden, bedoeld in artikel 9 tot en met 11 van de Flora- en Fauna-

wet, gelden niet ten aanzien van de mol (Talpa europea), de bosmuis
(Apodemus sylvaticus) en de veldmuis (Microtus arvalis).

Vraaq 5
Op welke manier vindt er tussen uw college en de LTO over deze plaag overleg plaats

en wordt er afgestemd over maatregelen?

Antwoord 5
Sinds eind augusfus 2014 is de LTO al actief om de gevolgen van muizen-

schade, met name in Fryslân, te beperken. Vanuit de LTO rs er fof op heden
geen verzoek ontvangen om over muizenschade in Drenthe te overleggen.
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Vraaq 6

Hoe vindt er voorlichting plaats naar boeren over deze muizenplaag en de gevolgen

daarvan?

Antwoord 6
Landbouwers met muizenschade worden gei'nformeerd via de website van het
Faunafonds. http://www.bij12.nl/bijl2units/faunafonds/nieuws/faunafonds-kee¡t-
ge e n-tege moetkom i ng-m u ize n sch ad e -u it/ e n LT O :

http : //www. lto n oord. n I /n ie uws/me ld e n-va n- m u ize n sch ad e.

VraasT
ls er nagedacht over het instellen van een meldpunt voor Drenthe en zo ja, hoe is dat
geregeld. Zo nee, waarom is dat in tegenstelling tot de provincie Friesland dan niet
gedaan?

Antwoord 7

Er is geen specifiek meldpunt voor Drenthe nodig. Landbouwers kunnen scha-

de reeds melden op de website van het Faunafonds en LTO Noord.

http ://www. ltonoord. nl/contact/me lde n-mu ize nschade of op

www.Faunaschade.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

Jl
secretaris voorzitter

coll



Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
in de provincie Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen. 
 
 
Datum: 17 februari 2015  
 
 
Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van Provinciale Staten, over muizenplaag.  
 
 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Zoals u bekend zal zijn is er in de provincie Friesland sprake van grote overlast en schade 
door muizen. Van deze muizenplaag heeft met name de agrarische sector erg te lijden. 
Muizen houden zich niet aan provinciegrenzen. Bekend is dat inmiddels ook de 
buurprovincies, waaronder Drenthe, gevolgen ondervinden van genoemde muizenplaag. Voor 
Groningen en Drenthe wordt gesproken over 200 meldingen bij LTO Friesland.  
 
Gelet op deze berichten heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen voor het 
college: 
 

1. In welke mate bent u op de hoogte van genoemde problematiek in Drenthe? 
2. Hoeveel boeren hebben in Drenthe daadwerkelijk schade van deze muizenplaag? 
3. Welk inzicht kunt u geven in de financiële gevolgen van deze plaag en heeft de 

provincie daar nog een verantwoordelijk in? 
4. Welke maatregelen worden genomen om de plaag in Drenthe tegen te gaan en schade 

te voorkomen? 
5. Op welke manier vindt er tussen uw college en de LTO over deze plaag overleg plaats 

en wordt er afgestemd over maatregelen? 
6. Hoe vindt er voorlichting plaats naar boeren over deze muizenplaag en de gevolgen 

daarvan?  
7. Is er nagedacht over het instellen van een meldpunt voor Drenthe en zo ja, hoe is dat 

geregeld. Zo nee, waarom is dat in tegenstelling tot de provincie Friesland dan niet 
gedaan?  
 

  
 
Hoogachtend 
Tjisse Stelpstra  
Statenfractie ChristenUnie 
 
t.stelpstra@drenthe.nl 
 



 
fractiesecretariaat: 
G.L. Hendriks 
Mussenveld 209 
7827 AP Emmen 


