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1. Managementsamenvatting 

Samenwerking 
In 2013 is gestart met de indeling zoals bij het opstarten van het 
samenwerkingsverband beoogd was. De huidige samenwerkingsvorm levert voor de 
organisatie als geheel voordeel en efficiëntie op. Het afgelopen jaar is gebleken dat de 
verwachte voordelen zich reeds manifesteren: men is flexibeler en er is volop 
samenwerking over de grenzen van het eigen rayon heen. Er is een levendige 
uitwisseling over het optimaliseren van werkwijzen. De samenwerking vertaalt zich in 
de goede resultaten in vangsten.  
De samenwerking met waterschapsmedewerkers is zich ook verder aan het 
ontwikkelen. Buiten mede door de gezamenlijke acties in de landelijke Veldproef, er 
wordt schade gemeld en er is regelmatig contact over de situatie in het veld. Het in 
2012 ontwikkelde communicatieplan is in 2013 verder uitgerold. De relaties met de 
communicatieafdelingen bij de waterschappen zijn verstevigd. Dit heeft onder meer 
geleid tot betere afstemming en  diverse publicaties in de regio.   
Op landelijk niveau is er afgelopen jaar door Muskusrattenbeheer intensief 
samengewerkt met de verschillende collega organisaties om vernieuwing van de 
landelijke vangstregistratie database te realiseren. In 2013 zijn pilots gedraaid om 
hardware en software te testen. In de nieuwe vangstregistratie 2.0 dienen gegevens op 
X,Y coördinaat te worden ingevoerd wat de mogelijkheid om ook andere gegevens 
over locaties te delen mogelijk maakt. 
 
 
Organisatie 
De “strategische herindeling” van de rayons van eind vorig jaar, heeft in 2013 zijn 
vruchten afgeworpen. In goed overleg hebben de teamleiders de vang- en 
deelgebieden zo ingedeeld dat voor het hele bewerkingsgebied de situatie is 
geoptimaliseerd. Deze evenwichtige (her)verdeling, samen met de meer strategische 
en eenduidige aansturing en het rouleren van enkele teamleiders heeft een 
verrassende impuls aan de verdere integratie van de organisatie gegeven.  
 
Medio 2013 is de overeenkomst van gemene rekening geëvalueerd. Gezien de 
duidelijk aanwezige positieve trend maar de korte periode na de start van het 
samenwerkingsverband is besloten de huidige overeenkomst met de intentie voor 
verlenging tot onbepaalde tijd, te verlengen voor twee jaar. Er zijn nog enkele punten 
waarin het Muskusrattenbeheer verder kan ontwikkelen, maar er is duidelijk een 
gezonde en solide basis gelegd. 
 
 
Veldstrategie 
In 2013 is Muskusrattenbeheer met een gezamenlijke veldstrategie van start gegaan 
om een zo efficiënt mogelijke werkwijze te hanteren. Het speerpunt in deze 
veldstrategie is maximale collegiale bijstand verlenen in die gebieden waar het nodig 
is. Bij vangsten op, of hoger dan 0,15 vangsten per km watergang per jaar, wordt 
minimaal eenmaal per week met het hele rayon één vooraf bepaald vanggebied 
bewerkt. Rayons die al op dit gewenste niveau zitten verlenen bijstand aan de rayons 
met relatief hoge vangsten. In een aantal rayons is deze samenwerking al jaren 
toegepast met aantoonbaar succes. Muskusrattenbeheer streeft ernaar om zoveel 
mogelijk gebieden vlakdekkend te bewerken voordat het voortplantingsseizoen start.  
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De landelijke Veldproef doorkruist op een aantal plekken wel de strategie van 
Muskusrattenbeheer. Ruim 33% van de beschikbare velduren vallen onder de strategie 
van de Veldproef, dat wil zeggen dat de uren in die rayons niet flexibel inzetbaar zijn, 
maar voor drie jaar vastgelegd in de proefgebieden. In sommige rayons loopt dat op tot 
60 à 70% van de beschikbare uren. 
 
 
Veldresultaten  
In het gehele gebied van Muskusrattenbeheer zijn de vangsten gedaald tot 16.498 
muskusratten, dat is een mooie daling van 13% ten opzichte van vorig jaar. Het 
resulteert in een eindresultaat van 0,21 vangsten per kilometer gerealiseerd met  7%  
minder velduren.  
Het resultaat is volgens de landelijk vastgestelde criteria binnen de norm van 
‘voldoende controle’. De vangsten zijn niet gelijk verdeeld over de vanggebieden in 
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Naast het terugdringen van de populatie blijft, zoals 
ook dit jaar weer is gebleken, waakzaamheid geboden in de gebieden waar vangsten 
traditioneel laag zijn. Muskusrattenbeheer streeft in haar gehele beheergebied naar 
een situatie ‘onder controle’ (volgens de landelijke norm < 0,15 vangsten per kilometer) 
binnen deze beleidsperiode. 
 
 
Financiën 
Het Bestuurlijk Overleg Muskusrattenbeheer heeft voor 2013 bepaald dat het totaal van 
de begroting op hetzelfde niveau wordt gehouden als 2012, zonder verdiscontering van 
cao verhogingen of andere indexeringen. De concrete invulling van de BGO afspraken 
gaven wel een verschuiving in de budgetten. In het eerste halfjaar 2013 zijn de uit de 
overdracht nog openstaande vacatures ingevuld en daarmee is het inhuur niveau 
omlaag gebracht. In het laatste halfjaar bleek op de materiële lasten een veel groter 
beslag gelegd te worden voor de leaseauto’s dan voorzien. Deze zijn vanuit de 
begroting gedekt waarmee het eindresultaat voor 2013 neerkomt op een bedrag van  € 
9.791 duizend, een overschrijding van 0,2%.  
 
 
Ten slotte 
Op basis van alle positieve trends en resultaten heeft Muskusrattenbeheer alle 
vertrouwen in onze samenwerking en gaat vol goede moed 2014 in! 
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2. Onze opdracht 
 
Vanaf 1 januari 2012 voert Muskusrattenbeheer de wettelijke taak uit voor zes 
waterschappen. Zij beschermt de waterstaatswerken tegen schade veroorzaakt door 
woel- en graafwerk van muskus- en beverratten. Deze taak is vastgelegd in de 
gewijzigde waterwet die op 1 juli 2011 is ingegaan. Muskusrattenbeheer West- en 
Midden Nederland voert deze taak uit voor de waterschappen: 
 

 Hollands Noorderkwartier 
 Amstel, Gooi en Vecht 
 Rijnland 
 Delfland 
 Schieland en de Krimpenerwaard 
 De Stichtse Rijnlanden 

 
Deze opdracht geldt voor de gehele waterstaatkundige infrastructuur. Volgens de 
huidige kennis, kunnen we de waterstaatswerken het beste beschermen door de 
populatie zo laag mogelijk te houden.   
 
Vangen en doden van muskus- en beverratten brengt altijd dierenleed met zich mee. 
Muskusrattenbeheer doet er echter alles aan om het dierenleed zoveel mogelijk te 
beperken. 
 
Naast het afvangen van muskus- en beverratten rekent Muskusrattenbeheer het ook 
tot haar taak om de inliggende waterschappen voor te lichten over het belang van 
preventieve of graafwerende maatregelen, de mogelijkheid om die toe te passen bij het 
(reguliere) onderhoud van keringen of de aanleg van natuurvriendelijke oevers. 
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Afgelopen jaar zijn de voorbereidingen 
om binnen Muskusrattenbeheer met 
een app op een smartphone te gaan 
werken voor de registraties van 
vangsten voortgezet. In juli en 
augustus zijn verschillende 
smartphones en tablets getest. 
Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden 
voor een app uitgebreid onderzocht. Er 
zijn twee pilots uitgevoerd, de eerste 
met app MuRa Mobiel en de tweede 
met ArcGis Online. In het eerste 
kwartaal 2014 valt het definitieve 
besluit over de keuze voor één van de 
twee apps en verwachten we te starten 
met het gebruik van de gekozen app. 

3. Ontwikkeling conform beleidsnotitie  

3.1  Veiligheid 
 
Muskusrattenbeheer heeft de opdracht om 
graaf- en woelschade aan waterstaatswerken 
te voorkomen. Zij wil ervoor zorgen dat de 
veiligheid van mens en milieu niet in het 
gedrang komt. Muskusrattenbeheer maakt 
daarbij al jaren gebruik van het landelijk 
registratieprogramma om de situatie in het veld 
te analyseren en indien nodig te kunnen sturen 
op veldstrategieën. Tot nu toe is het landelijke 
registratieprogramma gericht op vangsten, 
vangmiddelen en de inzet van velduren. Om 
onder meer ook schades te kunnen registreren 
is in 2013 hard gewerkt aan een nieuwe versie 
van het landelijke vangstregistratiesysteem: 
vangstregistratie 2.0.   
 
Afgelopen jaar is er door Muskusrattenbeheer 
intensief samengewerkt met verschillende 
bestrijdingsorganisaties op landelijk niveau om 
vernieuwing van de vangstregistratie te 
realiseren. In vangstregistratie 2.0 dienen 
vangstgegevens op X,Y coördinaten te worden 
ingevoerd door middel van een app op een smartphone. Met de app wordt de 
informatie via een koppelvlak doorgezonden naar de landelijke vangstregistratie. 
Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om in de toekomst functies in te bouwen om 
schades te registreren op X-Y coördinaten.  
 
Registratie van schade 
In 2012 is reeds gestart met het in beeld brengen van schades in de veldhokken die 
zijn aangewezen voor de landelijke veldproef. Door gebruik van een app op een 
smartphone, gekoppeld aan vangstregistratie 2.0, bestaat de mogelijkheid om een 
functie in te bouwen zodat schades nog exacter kunnen worden geregistreerd. 
 
Om de vernieuwing van vangstregistratie 2.0 te realiseren is er in 2013 veel inspanning 
geleverd door Muskusrattenbeheer. Er werd in ons gebied reeds met deelgebieden 
gewerkt. Op ons initiatief is er op landelijk niveau besloten om in 2014 in heel 
Nederland te gaan werken met deelgebieden in het vernieuwde 
vangstregistratiesysteem. Belangrijk voordeel hiervan is dat men gebieden in kan 
richten die de grens van waterschappen kunnen overschrijden. Daardoor kunnen uren 
en vangsten gemakkelijker ‘over waterschapsgrenzen heen’ geregistreerd worden. Dit 
komt de efficiëntie en de samenwerking ten goede. De begrenzingen van 
waterschappen of rayons vormen namelijk geen belemmering meer. Daarnaast kunnen 
door het invoeren van deelgebieden deze gebieden jaarlijks aangepast worden, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van verandering in populatie of capaciteit.  
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Het hoogheemraadschap van 
Rijnland is gestart met een proef naar 
preventieve maatregelen. In polder 
Oudendijk langs de oever van de 
wijde Aa zijn vier verschillende 
proefvakken aangelegd. Het 
inbrengen van gazenmaten tot de 
teen van de dijk, betonnen matten 
langs de oever tot anderhalve meter 
diep, gazenmatten in combinatie met 
stortsteen en een terp van klei voor 
de dijk moeten de graverij in de 
kering voorkomen. De teamleider van 
Muskusrattenbeheer in het 
betreffende rayon heeft meegedacht 
en advies uitgebracht aan de 
projectleider. 

 
Preventieve maatregelen 
Naast de beschermingstaak door het beheren 
van de muskusrattenpopulatie heeft ieder 
waterschap na de behandeling van de 
wetswijziging (Spoedwet) in de Tweede Kamer 
het verzoek meegekregen om bij ontwerp en 
aanleg van nieuwe waterkeringen en bij groot 
onderhoud aan bestaande waterkeringen 
preventieve maatregelen tegen 
muskusrattengraverij mee te (laten) nemen. 
Muskusrattenbeheer neemt dit actief mee in 
haar gesprekken met de aangesloten 
waterschappen. Veiligheid en het beheer van 
dijken en keringen vallen tenslotte onder de 
verantwoordelijkheid van de aangesloten 
waterschappen. Beleidsontwikkeling over 
preventieve maatregelen vindt dan ook daar 
plaats. De effectiviteit van preventieve 
maatregelen moet nog worden vastgesteld, dit 
wordt onder andere meegenomen in de 
Veldproef. 
 
In mei 2013 hebben de hoogheemraden en de 
dijkgraaf van penvoerder De Stichtse Rijnlanden aandacht gevraagd voor preventieve 
maatregelen bij de vijf andere deelnemende waterschappen. In een brief zijn de 
waterschappen gewezen op de inspanningsverplichting die bij de afzonderlijke 
waterschappen zelf ligt. Bij ontwerp en aanleg van nieuwe keringen en bij groot 
onderhoud aan bestaande keringen is het belangrijk om de aanleg van preventieve 
maatregelen tegen muskusrattengraverij mee te (laten) nemen. 
 
 
3.2 Kleine populatie 
 
Een zo klein mogelijke populatie verkleint de kans op graaf- en woelschade. Zolang de 
populatie klein blijft en zo mogelijk nog kleiner wordt, hoeven er ook steeds minder 
dieren gedood te worden. Daarnaast beperkt men bij een zo klein mogelijke populatie 
de bijvangsten. Ook in 2013 hebben de bestrijders bovenstaand principe uitgevoerd 
door gebieden vlakdekkend te bewerken voor het voortplantingsseizoen aanbrak. Zo 
hoeven alleen de volwassen dieren te worden gedood voordat ze een nest vol jongen 
hebben. 
 
In 2013 zijn de vangsten ten opzichte van vorig jaar gedaald, namelijk met 13%. Over 
een langere periode is er in principe een dalende lijn vast te stellen.  
 
Gebruik vangmiddelen 
Het Muskusrattenbeheer streeft naar een zo laag mogelijke populatie muskus- of 
beverratten. Bij een lage populatie hoeven minder vangmiddelen ingezet te worden. 
gebruik van passieve vangmiddelen wordt zoveel als mogelijk voorkomen. Met name in 
de trektijden wordt niet onnodig lang met passieve middelen gevangen. Onder andere 
door goede opleiding van de bestrijders en het secuur opvolgen van de landelijke 
gedragscode wordt met een juist gebruik van vangmiddelen dierenleed en bijvangsten 
zoveel mogelijk voorkomen dan wel geminimaliseerd. 
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Muskusrattenbeheer steekt energie in 
het ontwikkelen van vangmiddelen. Zo 
wordt op dit moment de Kollman-kooi 
in verschillende gebieden getest. De 
Kollman-kooi is ontwikkeld door één 
van onze bestrijders.  Het vangmiddel 
kan ingezet worden in 
plassengebieden, gebieden waar lastig 
klemmen onder water geplaatst 
kunnen worden. Het ontwerp zijn ook 
alle maatregelen genomen om de 
bijvangsten te beperken. Uit de 
landelijke testen zal blijken of de kooi 
goed scoort op alle factoren. 

De teamleiders en bestrijders werken 
steeds meer samen met andere 
medewerkers van de waterschappen. 
Schade wordt gemeld en er is 
regelmatig contact over verschillende 
situaties in het veld. Onder andere het 
onderdeel kademonitoring vanuit de 
landelijke Veldproef draagt bij aan het 
intensiveren van deze contacten. 

 
Naast de voorgeschreven vangmiddelen is ook het gebruik van vangmiddelen 
vastgelegd in de (landelijke) gedragscode voor muskusrattenbestrijders. Juist In 2013 
werkt de Unie van Waterschappen aan een nieuwe versie van de gedragscode voor 
muskusrattenbestrijders. Eén van onze bestrijders is zeer actief in deze werkgroep van 
Muskusrattenbeheer, door de kennisuitwisseling tussen de verschillende teams en het 
uitwerken van de beste werkwijze is de gedragscode intensief aan de orde gekomen 
Inhoudelijk wordt de gedragscode geactualiseerd, maar de grootste verandering gaat 
in het taalgebruik zitten. De nieuwe versie moet vooral toegankelijker worden voor de 
bestrijders. Het concept is inmiddels klaar, en wordt momenteel teruggekoppeld aan de 
bestrijdingsorganisaties. In de eerste helft van 2014 wordt het concept nogmaals 
besproken in het TMB, waarna het richting WMB kan ter vaststelling. 
. 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de invloed 
van vangmiddelen op vismigratie. Uit het rapport 
is gebleken dat in het gebied van HDSR de 
vismigratie nauwelijks of niet belemmerd wordt. 
Daarop is besloten dat de werkwijze van 
Muskusrattenbeheer niet aangepast hoeft te 
worden, maar dat het onderwerp wel aandacht 
blijft behoeven.  
 
Beperking dierenleed 
Vangmiddelen en de wijze van gebruik ervan 
worden voortdurend getoetst en zo nodig 
aangepast ter voorkoming van onnodig 
dierenleed (zie ook gebruik vangmiddelen). Via 
de werkgroep ATT binnen de Unie van 
Waterschappen worden nieuwe inzichten en 
ideeën voortdurend getoetst en ter introductie 
voorgesteld aan de TMB. Teamleiders nemen deel aan het ATT. Binnen 
Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland wordt een zo laag als mogelijke 
populatie gezien als optimale basis ter voorkoming van onnodig dierenleed. 
Muskusrattenbeheer werkt daarbij zoveel mogelijk met actieve vangmiddelen 
(klemmen). 
 

Onderdeel van onze strategie is onder andere toepassen van vlakdekkende bewerking 
in gebieden met relatief hoge populatie. Deze aanpak is essentieel voor de 
populatiedaling. De klem is daarbij het belangrijkste en meest gebruikte vangmiddel. 
Zoals eerder besproken, in de eerste helft van 2013 zijn  meer gebieden (t.o.v. eerste 
half jaar 2012) vlakdekkend bewerkt in het voorjaar. Op deze manier worden 
muskusratten weggevangen voordat ze zich reproduceren en wordt meer dierenleed 
voorkomen. 
 

Opveren van nieuwe populatie voorkomen 
Het is belangrijk om een gebied goed in de 
gaten te houden: als een populatie 
muskusratten toeneemt, moet daar snel op 
worden gereageerd. Door hun enorme 
voortplantingssnelheid kan een populatie snel 
groeien (opveren) met alle gevolgen voor het  
dierenleed. In 2012 zijn opveringen van 
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populaties in de Wieringermeer en Rijnland-Oost geconstateerd. Ook een aantal 
gebieden in de Haarlemmermeer kampten met eenzelfde probleem. In alle gebieden 
zijn de populaties in 2013 aangepakt, door meer velduren in de gebieden te steken 
werden meer vangsten gegenereerd en ontstond er verbetering. 
 
 
3.3 Resultaatdoelstelling en kosteneffectief werken 

 
Kosteneffectief werken 
De indeling zoals nu bestaat en waar in 2013 in is gewerkt levert voor de organisatie 
als geheel voordeel en efficiëntie op. Het streven is kosteneffectief werken. Bestrijders 
en teamleiders uit verschillende rayons kunnen elkaar bijvoorbeeld makkelijker 
vervangen tijdens ziekte of vakantie. Indien nodig kunnen rayons binnen de 
beheerorganisatie een beroep op elkaar doen: er is in 2013 volop samengewerkt. De 
samenwerking over de grenzen van het eigen rayon heen bood de mogelijkheid om 
kennis op te doen in een ander gebied enerzijds en geeft de ontvangende partij een 
audit anderzijds. De aanwezige kennis en ervaring wordt in een breder kader volop 
gedeeld en meer over de hele organisatie verspreidt. Er is een levendige uitwisseling 
over het optimaliseren van werkwijzen, ook enkele ingesleten gewoontes zijn in 2013 
opnieuw gewogen. Daarbij is de landelijke gedragscode het uitgangspunt en leidraad. 

 
 

3.4 Sturing medewerkers 
 
Formatie 
Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de bestuurlijke informatie, het 
personeelsbeleid, de begroting en eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de 
bestrijdingstaak. De veldcoördinator is verantwoordelijk voor de bestrijdingsstrategie 
van de afdeling en ziet toe op de kwalitatieve en kwantitatieve vertaling hiervan in de 
bestrijdingsplannen. Samen met de teamleiders draagt hij zorg voor de efficiënte inzet 
van mensen en middelen. Afdelingshoofd, teamleiders en veldcoördinator worden 
vanuit kantoor ondersteund. 
 
Om het verlies van uren ten gevolge van het gebruik maken van de seniorenregeling te 
compenseren is 1 fte bestrijder in algemene dienst aangesteld. Voor zover (deels in 
2013) nog niet was vervuld, is voor vacatures en parttimers formatie ingehuurd. De 
formatie van de afdeling Muskusrattenbeheer bestaat (op 31 december 2013) uit: 
 

Functie Goedgekeurde 
Formatie 

Werkelijke 
Bezetting 

Afdelingshoofd 1 1 
Administratieve medewerker. 2 1.6 
Adviseur  2 1.06 
Veldcoördinator 1 1 
Teamleiders  12 12 
Muskusratten-/beverrattenbestrijder 102 97.8 

Algemeen muskusratten-
/beverrattenbestrijder  

2 1 

Special forces  2 2 

Totaal 124 117.7 
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De muskusrattenbestrijders hebben 
een vast vanggebied, terwijl de 
algemene bestrijder daar wordt ingezet 
waar extra inzet nodig is. De special 
forces verrichten algemene 
ondersteunende taken zowel in het 
veld als bij de inkoop van materiaal. 
Tenslotte wordt met het waterschap 
Rivierenland een van de provincie 
Zuid-Holland overgekomen collega 
gedeeld (40%) die zijn oude taak in het 
Zuid-Hollandse deel van het 
bestrijdingsgebied blijft uitvoeren. 

 
 
Eind 2012 werd bij de herijking van rayons bekend hoe de vacatures van teamleiders 
ingevuld moesten worden. Door de herindeling is een betere ‘span of control’ ontstaan 
(maximaal 10 bestrijders onder één teamleider) en kan de formatie flexibeler en 
effectiever worden ingezet. Na de invulling van de teamleiderfuncties zijn de zes 
vacatures voor bestrijders opengesteld en tijdelijke, kostbare inhuur vervangen door 
vaste medewerkers. 
 
Per 1 juni 2013 is in de staf 
Muskusrattenbeheer de functie beleidsadviseur 
(0,66 fte) vervuld. In de formatie bij aanvang 
van de gemene rekening Muskusrattenbeheer 
is bepaald dat hier ruimte voor was. De 
begrootte formatie is 124 fte. De werkelijke 
formatie bedraagt 117,7 fte ten gevolge van 
openstaande vacatureruimte (per saldo 3 fte) 
en ‘rest-uren’ (seniorenregeling, parttimers 
(totaal 3,3 fte)).  
 
Piekbestrijding en inhuur  
Piekbestrijding is in 2013 ingehuurd voor de 
Stichtse Rijnlanden en Delfland. Voor deze 
waterschappen wordt extra personeel ingezet 
waarvoor een afbouw is voorzien tot 2015.  
 
Voor gemeenschappelijke rekening zijn het 
afgelopen jaar bestrijders gedurende korte of langere tijd ingehuurd. De eerste 
maanden van 2013 is nog inhuur ingezet voor de invulling van 10 vacatures die tijdens 
de vorming van Muskusrattenbeheer niet ingevuld konden worden. Daarnaast is ter 
vervanging van ziekteverlof, seniorenverlof, aandachtsgebieden of extra koopuren 
(tijdelijk) inhuur ingezet. Voorts is vanwege zwangerschapsverlof enige tijd 
administratief personeel ingehuurd.  

 
 
3.5 Risico’s 
 
De voornaamste risico’s waar de organisatie rekening mee moet houden zijn risico’s 
voor het niet behalen van de gewenste daling van de populatie muskusratten met de 
beschikbaar gestelde mensen en middelen. Dit kan zich vertalen in het niet onder 
controle krijgen of niet onder controle kunnen blijven houden van gebieden.  
 
Deze risico’s en risicofactoren zoals benoemd in de beleidsnota hebben zich in 2012 
niet voorgedaan. 
 
 
3.6 Evaluatie overeenkomst van gemene rekening Muskusrattenbeheer 
 
In 2011 is na een intensief proces met werkgroepen, ambtelijk en bestuurlijk overleg de 
overeenkomst van gemene rekening Muskusrattenbeheer tussen de zes 
waterschappen opgesteld en ondertekend. In deze overeenkomst was bepaald dat de 
samenwerking van de waterschappen tijdig geëvalueerd zou worden. De 
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In 2013 is het oude samenwerkings-
verband tussen AGV, Vallei & Eem 
(huidige Vallei & Veluwe) en De Stichtse 
Rijnlanden, de Gemene Rekening Utrecht, 
opgeheven. Dit is ambtelijk en bestuurlijk 
besproken en goedgekeurd. Deze 
opheffing heeft nog effect op de 
kapitaalslasten van de huidige gemene 
rekening. Bij de afwikkeling van de oude 
Gemene Rekening Utrecht is besloten om 
in navolging van de andere 
bestrijdingsorganisaties de activa alsnog 
ten laste van de oude organisaties te 
verrekenen.  

overeenkomst is voor twee jaar aangegaan met de intentie de overeenkomst hierna 
voort te zetten voor onbepaalde tijd.  
 
De evaluatie van de gemene rekening is in de zomer van 2013 in samenwerking met 
de collega’s van Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Uit de evaluatie zijn een aantal 
verbeterpunten naar voren zijn gekomen. De volgende aanbevelingen zijn gegeven:  
 
1. Uit de separaat aangeleverde kwantitatieve evaluatie moet blijken dat 
schaalvoordeel wordt behaald op o.a. lagere kosten en minder fte’s.  

2. Uit deze evaluatie blijkt dat er nog geen uniform beeld is van de te behalen 
kwalitatieve voordelen van deze vorm van samenwerking. Aanbevolen wordt een 
proces te starten met als doel gedeelde beelden te formuleren over de voordelen die 
de samenwerking moet opleveren.  

3.  In relatie tot bovenstaande opnieuw een moment inlassen om de samenwerking te 
evalueren.  

4. Het in de komende periode opstarten van een onderzoek naar het bepalen en 
vaststellen van een nieuwe verdeelsleutel voor de overeenkomst.  

5. Een oplossing vinden voor effectieve en efficiënte samenwerking van de groep 
muskusrattenbestrijders en de waterschappen, met name als het gaat om het leveren 
van informatie.  

6.  In de rapportages aandacht schenken aan specifieke detailinformatie als schades 
aan waterkeringen, vangstgegevens per uurhok en per deelgebied, de mate waarin 
geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van medewerkers en innovatie op het gebied 
van vangmethoden.  
 
Voor een aantal van de verbeterpunten 
geldt dat er momenteel hard gewerkt wordt 
aan verbetering en verdere ontwikkeling. 
Belangrijkste overweging voor het besluit 
van het Bestuurlijk overleg is dat de 
geëvalueerde tijdsspanne van anderhalf 
jaar erg kort was. Pas in het eerste half jaar 
van 2013 is de beheertaak uitgevoerd in de 
constellatie waarop 
PricewaterhouseCoopers zijn 
aanbevelingen en verwachtingen heeft 
gebaseerd. Daarom is besloten om, op 
basis van de uitgevoerde evaluatie, de 
gemene rekening éénmalig te verlengen 
voor twee jaar, met behoud van plafonds 
voor Hollands Noorderkwartier en 
Schieland en de Krimpenerwaard en 
uitgaande van de eerder vastgestelde Beleidsnota. Punt 4 uit bovenstaande 
aanbevelingen is hierom vooralsnog niet aan de orde geweest, er is vastgehouden aan 
de eerder vastgestelde verdeelsleutel. In 2015 wordt er opnieuw geëvalueerd. 
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4. In- en Externe communicatie 

Het 2012 ontwikkelde communicatieplan is in 2013 verder uitgerold. De relaties met de 
communicatie afdelingen bij de waterschappen zijn verstevigd. Dit heeft geleid tot 
artikelen in personeelsbladen, folders die verspreid worden op watermarkten, 
publiciteitskansen die elkaar gegund worden. Muskusrattenbeheer heeft de volgende 
communicatiemiddelen ontwikkeld: folder, website, standaard presentatie, 
spandoeken, informatieborden en foto’s van het werk. In 2013 heeft Rijnland een film 
voor haar website ontwikkeld over preventieve maatregelen en de kennis van 
Muskusrattenbeheer die daaraan heeft meegewerkt. 
 
 
4.1 Overlegstructuur muskusrattenbeheer 
 
De overlegstructuur binnen Muskusrattenbeheer zoals ontwikkeld in 2012 is afgelopen 
jaar voortgezet. Teamleiders zijn 10 keer bijeengeweest op een maandelijks overleg. 
De teamleiders brengen de ervaringen in vanuit het veld en de regio, commissies en 
management koppelen hun resultaten en (landelijke) beleidsontwikkeling terug. 
Daarnaast zijn er twee heidagen van de afdeling geweest met de thema’s: effecten van 
de veldproef, voor onze organisatie, werken met een mobiele applicatie en onderlinge 
samenwerking aan bod gekomen. In de regio heeft elk team wekelijks overleg in het 
eigen onderkomen.  
 
 
4.2 Overleg met waterschappen 
 
Ook in 2013 heeft twee keer een overleg plaatsgevonden tussen de 
portefeuillehouders van de deelnemende waterschappen in het Bestuurlijk overleg 
Muskusrattenbeheer. Dit overleg wordt voorbereid door de verantwoordelijke managers 
in de stuurgroep. 
Daarnaast is in 2013 een start gemaakt met een overleg van de betrokken 
communicatieadviseurs van de zes waterschappen. Vijf adviseurs nemen actief deel. 
AGV heeft er voor gekozen agendalid te zijn. Vijf adviseurs hebben op locatie  
kennisgemaakt met de ‘nieuwe’ taak van Muskusrattenbeheer. Ondertussen zijn 
standaardteksten opgenomen op alle websites van de waterschappen met 
verwijzingen naar de website van Muskusrattenbeheer. De communicatieadviseurs 
kennen de standaard communicatieproducten van Muskusrattenbeheer en verspreiden 
dat weer via hun eigen communicatiekanalen. 
Naast formele overleggen is in de regio’s regelmatig contact tussen teamleiders en 
bestrijders met de uitvoering en keringen-experts van de waterschappen.  
 
 
4.3 Landelijke afstemming beheerorganisaties 
 
Muskusrattenbeheer neemt actief deel aan de overlegstructuur binnen de Unie van 
Waterschappen. Door deelname aan verschillende adviescommissies, de Themagroep 
Muskus- en Beverratten (TMB) en de Werkgroep Muskus- en Beverratten (WMB) wordt 
afstemming gezocht bij het verbeteringen in het beleid en de praktijk van 
muskusrattenbeheer. Ontwikkelingen vanuit deze thema- en werkgroepen worden 
bestuurlijk afgestemd in de bestuurlijke Commissie Muskus- en Beverratten (CMB) 
waarvan Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland de voorzitter levert. 
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In 2013 hebben alle teamleiders, het afdelingshoofd, de veldcoördinator en de 
beleidsmedewerker deelgenomen aan de landelijke heidagen in Unie verband. 
Ervaring met de Veldproef binnen de bestrijdingsorganisaties en de veldstrategieën 
van de verschillende organisaties waren de onderwerpen voor deze tweedaagse. 
Naast onze deelname aan de overlegstructuur wordt aan ons als één van de grootste 
beheerorganisaties met enige regelmaat een beroep gedaan.  
 
 
4.4 Communicatie met externe groepen 
 
In januari 2013 is een persbericht uitgebracht over de start van de Veldproef. Dit heeft 
de eerste weken van 2013 veel publiciteit opgeleverd. Radiorapportages, regionale 
televisie-uitzendingen en krantenartikelen. De media besteedde niet alleen aandacht 
aan de start van het wetenschappelijke onderzoek maar ook achtergrond informatie 
over nut en noodzaak van het werk. Halverwege 2013 heeft Muskusrattenbeheer alle 
gemeenten benaderd met het verzoek om goede verwijzingen naar 
Muskusrattenbeheer op de gemeentesites te zetten. Veruit de meeste gemeenten 
hebben aan ons verzoek gehoor gegeven. Veel gemeenten hebben ook informatie 
over Muskusrattenbeheer geplaatst in de gemeenteberichten van de plaatselijke 
media.  
Verder hebben verschillende rayons schoolklassen ontvangen om voorlichting te geven 
over het werk en zijn op verschillende dagen stands bemand op braderieën en 
informatiemarkten. 
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5. Landelijke onderzoeken  

Afgelopen jaar is de Veldproef muskusratten gestart, een grootschalig 
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gekeken of de bestrijding gerichter, goedkoper 
en zo mogelijk met minder dierenleed kan. Het is een unieke proef die zijn weerga 
mogelijk niet kent qua schaal en aantal herhalingen. In de veldproef wordt informatie 
verzameld die nodig is om de optimale inzet van bestrijding te kunnen berekenen en de 
effectiviteit te onderbouwen. Landelijk wordt de proef ingezet in 117 uurhokken. Het 
gebied Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland is intensief betrokken in de 
landelijke Veldproef. In het totaal liggen 26 proefgebieden (uurhokken) deels of geheel 
in ons werkgebied.  
 
Zowel landelijk als in ons eigen beheerorganisatie wordt hard gewerkt en veel 
geïnvesteerd in menstijd, middelen en motivatie. De 26 uurhokken zijn niet evenredig 
verdeeld over de rayons. In totaal valt een derde van alle velduren onder regie van de 
veldproef. Bij een aantal teams loopt dit op tot ruim 60%, met een maximum van 75% 
van de uren. Dat geeft een flinke impact op de sturingsvrijheid van de teamleider en 
bestrijder(s). De uurhokken zijn random uit de computer gekomen en lopen vaak dwars 
over vanggebied tussen rayons en bestrijdingsorganisaties. De strikte eisen van uren 
opbouw in de proefgebieden zorgen voor een organisatorische uitdaging. 
 
Een positief aspect van de Veldproef is de samenwerking tussen beheerders van 
Muskusrattenbeheer en de kademedewerkers van de zes samenwerkende 
waterschappen. In elk van de deelnemende waterschappen liggen één of meer 
proefgebieden waarin men moet monitoren. De samenwerking die hieruit ontstaan is, 
wordt nagenoeg overal ervaren als prettig en vooral leerzaam. Het is een stap naar 
verdere integratie tussen Muskusrattenbeheer en andere afdelingen van de 
waterschappen. 
 
In een onderdeel van de landelijke Veldproef worden muskusratten levend gevangen, 
geoormerkt en weer uitgezet. Dit onderdeel moet informatie geven over de 
populatiedichtheid. Twee van de zes proefgebieden waar dit onderdeel wordt 
uitgevoerd neem Muskusrattenbeheer voor haar rekening. Het levend vangen vindt 
plaats in twee periodes. Twee weken in het voorjaar en twee weken aan het einde van 
de zomer.  Dit specifieke veldproefonderdeel is uitgevoerd in gebieden van Rijnland en 
De Stichtse Rijnlanden. In de eerste sessie zijn in elk gebied drie muskusratten 
gevangen in de tweede sessie slechts één ‘unieke rat’. 
 
Parallel aan de veldproef doet de Stowa onderzoeken naar: 
1.    de wijze waarop (schade door) graverij een waterkering verzwakt; 
2.    de (max.) graafcapaciteit muskusrat; 
3.    de effectiviteit van nieuwe preventieve maatregelen. 
 
Voor het tweede onderdeel zoekt de Stowa schades, die zij eerst vol willen laten lopen 
met een vulmiddel en vervolgens uitgraven om goed zicht te krijgen op de omvang van 
een bouw. Muskusrattenbeheer heeft één schade in een kering in het gebied van De 
Stichtse Rijnlanden doorgeven. 
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6.  Financiën 

Realisatie  
 
Het Bestuurlijk Overleg Muskusrattenbeheer heeft voor 2013 bepaald dat het totaal van 
de begroting op hetzelfde niveau wordt gehouden als 2012, zonder verdiscontering van 
cao verhogingen of andere indexeringen. Dit is ook in 2012 gedaan, hiermee is de 
totale begroting sinds 2011 op hetzelfde niveau gebleven. De concrete invulling van de 
BGO afspraken gaven wel een verschuiving in de budgetten binnen de begroting. 
 
In het eerste halfjaar 2013 zijn de uit de overdracht nog openstaande vacatures 
ingevuld en daarmee is het inhuur niveau omlaag gebracht. In het laatste halfjaar bleek 
op de materiële lasten een veel groter beslag gelegd te worden voor de leaseauto’s 
dan voorzien. De kosten zijn vanuit de begroting gedekt. 
 
Het eindresultaat voor 2013 komt, met een overschrijding van 0,2%, op een totaal van 
€ 9.791.455,- ,  
 
Hiermee is € 19.963,-.het nadelig saldo voor Muskusrattenbeheer 2013.  
 
Het nadelig saldo van de jaarrekening 2013 van  €19.963,- is als volgt opgebouwd: 
Kapitaallasten   €    43.853,- v 
Personele lasten  €  263.837,- v 
Overige lasten  €  324.900,- n 
Overhead   €      2.753,- n 
Totaal     €    19.963,- n 
 
v: voordelig, n:nadelig  
 
In bijlage 2 van hoofdstuk 7 is de verdere specificatie en toelichting van deze cijfers 
opgenomen. 
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7.  Bijlage 1: Vangstrapportage 2013 
Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland  
 

In het gehele gebied van Muskusrattenbeheer zijn de vangsten gedaald tot 16.498 
muskusratten, dat is een mooie daling van 13% ten opzichte van vorig jaar. De 
vangsten zijn niet gelijk over de vanggebieden in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland 
verdeeld. Zo worden bijvoorbeeld rondom Gouda, waaronder de Reeuwijkse plassen 
en delen van de Haarlemmermeer nog regelmatig muskusratten en sporen van 
muskusratten gezien. In het gevoelige gebied van Schieland en de Krimpenerwaard 
zijn de vangsten daarentegen historisch laag.  
 

Opveren voorkomen 

Het blijft belangrijk om waakzaam te blijven ook in gebieden waar de vangsten 
traditioneel laag zijn, zoals de kop van Noord-Holland. In de Wieringermeer dreigde 
bijvoorbeeld een grotere populatie te ontstaan. Daarop is alert gereageerd met extra 
inzet, wat even een stijging in vangsten geeft in de Wieringermeer maar waar een 
uitbraak is voorkomen. 
 

Bijvangsten 
Met het bestrijden van muskus- en beverratten worden incidenteel ook andere dieren 
gevangen. In 2013 zijn  in ons samenwerkingsverband 38% minder bijvangsten 
gemeld. Een forse  daling ten opzichte van 2012. Ruim de helft van de bijvangsten 
bestaan uit woelratten en bruine ratten. Onder andere door goede opleiding van de 
bestrijders, aanpassingen aan het vangmateriaal en het secuur opvolgen van de 
landelijke gedragscode wordt het aantal bijvangsten zoveel als mogelijk voorkomen. 
 
Veldproef 

Tijdens de duur van de veldproef worden geen tussenresultaten gegeven. De veldproef 
doorkruist op een aantal plekken wel de strategie van Muskusrattenbeheer. Ruim 33% 
van de beschikbare velduren vallen onder de strategie van de Veldproef, dat wil 
zeggen deze zijn niet flexibel inzetbaar, maar voor drie jaar vastgesteld in de 
proefgebieden. In sommige rayons loopt dat op tot 60 à 70%. Dat maakt het binnen het 
gehele rayon moeilijk om alert te reageren op de actuele situatie in het veld. 
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Uitleg tabel 
Definitie begrippen; 

 Vangsten: dit zijn de daadwerkelijk gevangen muskusratten. 
 Uren: dit zijn de netto velduren ( buitenwerk; laarzen aan/laarzen uit ). 
 Vangsten per uur ( v/u ): het aantal gemaakte vangsten gedeeld door de 

daadwerkelijke velduren. 
 Uren per km (u/km): het aantal velduren gedeeld over inliggende kilometers 

watergang. Dit is een cumulatief getal: het aantal uren loopt op gedurende het 
jaar. 

 Vangsten per km (v/km): aantal vangsten per inliggende kilometer watergang. 
Dit is een cumulatief getal: het aantal vangsten loopt op gedurende het jaar. 

 De landelijke norm “afdoende” is < 0,35 v/km. 
 

De tabel geeft ook inzicht in het historische verloop van de behaalde resultaten. 
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Resultaten 2013 - Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland 
 
 

Jaar Vangsten Uren 
Vangsten 
per uur 

Uren       
per km 

Vangsten 
per km 

2004 174.132 139.707 1,25 1,79 2,23

2005 133.793 149.856 0,89 1,92 1,71

2006 96.056 156.819 0,61 2,01 1,23

2007 97.216 159.673 0,61 2,05 1,25

2008 60.262 156.712 0,38 2,01 0,77

2009 40.193 152.673 0,26 1,96 0,51

2010 24.878 125.239 0,20 1,60 0,32

2011 17.905 132.738 0,13 1,70 0,23

2012 19.000 121.967 0,16 1,56 0,24

2013 16.498 113.667 0,15 1,46 0,21

 
Daling vangsten 2502 ( 13%) 
Daling uren 8300 ( 7% ) 



 
                                            Jaaroverzicht 2013 

 19

Hollands Noorderkwartier 
De vangsten in het beheergebied van Hollands Noorderkwartier laten een lichte stijging 
zien. Gezien de ontwikkelingen in 2012 was deze stijging verwacht. In 2012 konden we 
namelijk concluderen dat er een kleine opleving was van een populatie in de 
Wieringermeer. De opleving is vroeg onderkend en er is adequaat op gereageerd. Dat 
is terug te zien in de stijgende vangsten in het begin van 2013. In gebieden waar de 
situatie onder controle is (vangsten van <0,15) blijft het noodzakelijk om alert te blijven. 
Bijvoorbeeld rond Schellinkhout zijn in het vierde kwartaal speurbeelden van 
muskusratten aangetroffen. Een groep bestrijders is ingezet om dat gebied 
vlakdekkend te kunnen speuren, dat leverde 34 vangsten op. In 2014 zal dit gebied 
nog enige nazorg nodig hebben  
 
In het gebied van Hollands Noorderkwartier liggen drie uurhokken van de Veldproef. 
Vooral het uurhok waar 30% minder tijd in besteed mag worden, stelt zo zijn 
uitdagingen aan het scherp sturen op de uren en kunnen accepteren dat er periodes 
zijn dat de bestrijder niet meer het uurhok in mag. 
 
Amstel, Gooi en Vecht 

In het 3
e
 kwartaal van 2013 zijn de vangsten opnieuw fors gedaald in het gebied van 

Amstel, Gooi en Vecht. Ondanks de lastige omstandigheden in dit lage poldergebied 
laat de veldsituatie opnieuw een rustig en gunstig beeld zien. Een beeld dat ontstaan is 
dankzij de intensieve strategische veldaanpak. De daling van vangsten loopt parallel 
aan een bewuste en verantwoorde daling in velduren. 
 
In het gebied van Amstel, Gooi en Vecht zijn twee uurhokken aangewezen in de 
landelijke veldproef van de Unie van Waterschappen. Bestuurlijke goedkeuring van 
deelname aan de Veldproef is inmiddels toegezegd. 
 
Rijnland 
De vangsten in het beheergebied van Rijnland zijn omhoog gegaan. Een stijgende lijn 
was bij het opstellen van de beleidsnotitie niet voorzien. Toch gaat het hier om 
constructieve vangsten. In twee gebieden zijn nieuwe teamleiders aan de slag gegaan 
die met de huidige strategie van actielopen veel vangsten genereren. In 2013 heeft met 
name het rayon Rijnland-Oost (rayon 7) veel collegiale hulp gehad uit verschillende 
andere rayons.  
 
Het gebied van Rijnland zit stevig in de Veldproef, bijvoorbeeld het rayon Rijnland-Oost 
(rayon 7) zijn de te besteden velduren voor 70% vastgelegd in de Veldproef. Gelukkig 
valt de besmettingshaard rond Gouda en de Reeuwijkse plassen buiten de Veldproef 
zodat daar in 2014 stevig uren op ingezet worden.  
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Hollands Noorderkwartier 

Jaar Vangsten Uren 
Vangsten 
per uur 

Uren       
per km 

Vangsten 
per km 

2004 892 12.445 0,07 0,49 0,04

2005 1.117 12.808 0,09 0,51 0,04

2006 1.467 15.435 0,10 0,61 0,06

2007 1.126 18.161 0,06 0,72 0,04

2008 842 18.068 0,05 0,72 0,03

2009 776 17.196 0,05 0,68 0,03

2010 801 13.965 0,06 0,55 0,03

2011 832 15.417 0,05 0,61 0,03

2012 1.518 14.939 0,10 0,59 0,06

2013 1.603 17.484 0,09 0,69 0,06

 
Stijging vangsten 85 ( 6%) 
Stijging uren 2545 ( 17% ) 
 
Amstel, Gooi en Vecht 

Jaar Vangsten Uren 
Vangsten 
per uur 

Uren       
per km 

Vangsten 
per km 

2004 35.534 24.776 1,43 2,29 3,28

2005 27.096 28.873 0,94 2,67 2,50

2006 15.426 27.588 0,56 2,55 1,42

2007 10.224 26.197 0,39 2,42 0,94

2008 8.441 24.806 0,34 2,29 0,78

2009 4.743 22.524 0,21 2,08 0,44

2010 2.970 17.309 0,17 1,60 0,27

2011 2.757 22.612 0,12 2,09 0,25

2012 1.886 19.331 0,10 1,78 0,17

2013 1.469 15.662 0,09 1,45 0,14

 
Daling vangsten 417 ( 22% ) 
Daling uren 3669 ( 19% ) 
 
Rijnland  

Jaar Vangsten Uren 
Vangsten 
per uur 

Uren       
per km 

Vangsten 
per km 

2004 28.232 30.905 0,91 1,81 1,65

2005 22.913 32.672 0,70 1,91 1,34

2006 14.292 36.182 0,40 2,12 0,84

2007 10.164 34.312 0,30 2,01 0,60

2008 7.132 36.545 0,20 2,14 0,42

2009 6.428 36.080 0,18 2,11 0,38

2010 3.671 30.724 0,12 1,80 0,22

2011 3.762 32.426 0,12 1,90 0,22

2012 5.882 30.077 0,20 1,76 0,34

2013 6.668 29.198 0,23 1,71 0,39

 
Stijging vangsten 786 ( 13 % ) 
Daling uren 879 ( 3% ) 
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Delfland 
In Delfland zijn de vangsten in 2013 weer gedaald, naar 349 vangsten. Dat is bijna op 
het gewenste aantal van 300 en al op het gemiddelde van 0,06 vangsten per kilometer. 
Punt van zorg blijven enkele gebieden van Natuurmonumenten omdat we daar niet 
jaarrond kunnen bestrijden. Juist in de voor ons belangrijke tijd (in het voorjaar en het 
begin van de zomer) kunnen we deze gebieden niet in waardoor eventueel 
overgebleven muskusratten de tijd hebben om zich voort te planten. 
 
Delfland heeft één gebied in de Veldproef, daar doen zich geen specifieke problemen 
voor. 
 
Schieland en de Krimpenerwaard 
In het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard zijn de vangsten gedaald tot 
2.817. Nog net 217 vangsten hoger dan de prognose voor 2013 uit de beleidsnotitie, 
maar historisch laag en in lijn met de verwachtingen. Zeker gezien de gevoeligheid van 
de Krimpenerwaard een mooi resultaat, dat is te verklaren door de aanpak van het 
gebied: het gezamenlijk en vlakdekkend bewerken van de gebieden . 
 
Het gebied Schieland en de Krimpenerwaard heeft twee volledige uurhokken in de 
landelijke veldproef. Vooralsnog zijn er geen invloeden noembaar op de resultaten. 
 
De Stichtse Rijnlanden 

Het 3
e
 kwartaal laat een stabiele lijn van dalende vangsten zien. De rayons 2 en 3 

zitten laag in vangsten en geven, waar dat in de visie van de teamleider mogelijk is, 
collegiale hulp aan andere rayons. Rayon 5 daalt stabiel door, maar genereert het 
grootste deel van de vangsten en gebruikt in verhouding de meeste velduren. 
 
Het gebied van de Stichtse Rijnlanden heeft relatief veel uurhokken in de landelijke 
veldproef. Bijna de helft van het gebied wordt gevormd door proefuurhokken binnen de 
landelijke veldproef. Met name de regie van het aantal te maken velduren in separate 
gebieden wordt beïnvloed. Momenteel zijn hiervan de invloeden nog niet duidelijk. 
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Delfland 

Jaar Vangsten Uren 
Vangsten 
per uur 

Uren       
per km 

Vangsten 
per km 

2004 2.076 6.191 0,34 1,15 0,39

2005 1.589 7.385 0,22 1,37 0,30

2006 2.167 8.352 0,26 1,55 0,40

2007 1.040 7.374 0,14 1,37 0,19

2008 440 6.475 0,07 1,20 0,08

2009 496 7.659 0,06 1,42 0,09

2010 580 7.303 0,08 1,36 0,11

2011 256 7.323 0,03 1,36 0,05

2012 649 7.165 0,09 1,33 0,12

2013 349 5.928 0,06 1,10 0,06

 
Daling vangsten 300 ( 46% ) 
Daling uren 1273 ( 17% ) 
 
Schieland  en de Krimpenerwaard 

Jaar Vangsten Uren 
Vangsten 
per uur 

Uren       
per km 

Vangsten 
per km 

2004 71.612 31.371 2,28 3,99 9,11

2005 34.283 29.871 1,15 3,80 4,36

2006 11.641 24.549 0,47 3,12 1,48

2007 9.261 22.817 0,41 2,90 1,18

2008 6.724 24.179 0,28 3,07 0,85

2009 6.114 24.053 0,25 3,06 0,78

2010 5.910 20.532 0,29 2,61 0,75

2011 3.587 20.765 0,17 2,64 0,46

2012 3.595 18.684 0,19 2,38 0,46

2013 2.817 17.156 0,16 2,18 0,36

 
Daling vangsten 778 ( 22% ) 
Daling uren 1528 ( 8% ) 
 
De Stichtse Rijnlanden       

Jaar Vangsten Uren 
Vangsten 
per uur 

Uren       
per km 

Vangsten 
per km 

2004 35.786 34.020 1,05 2,90 3,05

2005 46.795 38.248 1,22 3,26 3,99

2006 51.063 44.714 1,14 3,81 4,35

2007 65.401 50.813 1,29 4,33 5,57

2008 36.683 46.643 0,79 3,97 3,12

2009 21.636 45.161 0,48 3,85 1,84

2010 10.946 35.410 0,31 3,02 0,93

2011 6.711 34.195 0,20 2,91 0,57

2012 5.473 31.795 0,17 2,71 0,47

2013 3.596 28.318 0,13 2,41 0,31

 
Daling vangsten 1877 ( 34% ) 
Daling uren 3477 ( 11%)  
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Bijlage 2: Financiële rapportage 2013 

Het omgaan met de beschikbare middelen op een duurzame wijze heeft wederom alle 
aandacht van het afdelingsmanagement gehad. Het Bestuurlijk Overleg 
Muskusrattenbeheer heeft voor 2013 bepaald dat het totaal van de begroting op 
hetzelfde niveau wordt gehouden als 2012, zonder verdiscontering van cao 
verhogingen of andere indexeringen. De concrete invulling van de BGO afspraken 
gaven wel een verschuiving in de budgetten. 
 
Het eindresultaat voor 2013 komt, met een overschrijding van 0,2%, op een totaal van 
€ 9.791.455,- , welke daarmee het totaal is van de bijdragen van de deelnemende 
waterschappen aan de kosten voor 2013 van het Muskusrattenbeheer. 
 
 
Tabel 1: Overzicht Jaarrekening Gemeenschappelijk Rekening 
MUSKUSRATTENBEHEER 2013 
Omschrijving Begroting 

2013 
Realisatie 

2013 
Saldo 2013 

+/- 
Lasten    
Kapitaallasten 47 3 44
Personele lasten 6.583 6.320 264
Materiële lasten 1.793 2.118 -325
 Totale lasten 8.423 8.441 -18
 
Bijdrage in kosten overhead 1.348 1.350 3
Totaal kosten MRB 9.771 9.791 -20
 
Bijdragen 
Bijdragen waterschappen 7.366 7.382 -16
Bijdrage HDSR 2.405 2.410 -4
Totaal bijdragen 9.771 9.791 -20
 

 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
 
 
Het nadelig saldo van de jaarrekening 2013 van €19.963,- is als volgt opgebouwd: 
Kapitaallasten   €    43.853,- v 
Personele lasten  €  263.837,- v 
Overige lasten  €  324.900,- n 
Overhead   €      2.753,- n 
Totaal    €    19.963,- n 
 
v: voordelig, n: nadelig 
 
Hieronder wordt per kostensoort kort ingegaan op de afwijkingen. 
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Kapitaallasten: v € 43.853,-; 
Bij de afwikkeling van de oude Gemene Rekening Utrecht is besloten om in navolging 
van de andere bestrijdingsorganisaties de activa alsnog ten laste van de oude 
organisaties te verrekenen. Dit heeft effect op de kapitaalslasten van de huidige 
gemene rekening. De verantwoorde rente betreft nog de rente tot de datum van de 
liquidatie van de oude Gemene Rekening Utrecht (op 31 december 2013). 
 
 
Personele lasten (incl. inhuur): v € 263.837,-; 
In het eerste halfjaar 2013 zijn de uit de overdracht nog openstaande vacatures 
ingevuld en daarmee is het inhuur niveau omlaag gebracht. Op het totaal van de 
personele lasten over 2013 is de nog bestaande vacatureruimte deels aangewend voor 
de vanuit de bedrijfsvoering nog noodzakelijke inhuur.  
 
Het voordelig saldo is te verklaren door het niet volledig invullen van de bij aanvang 
begrote formatie. Er zijn onder meer een aantal formatieplaatsen niet volledig ingevuld, 
deze ruimte is afgelopen jaar door flexibele inzet en efficiënt werken in de eigen 
organisatie ondervangen.  
 
 
Overige lasten: n € 324.900,-; 
Dit zijn kosten voor onder meer aanschaf dienst- en werkkleding, klein materiaal, 
gereedschap en vangmiddelen. Ook de exploitatie (brandstof, onderhoud) van het 
materieel valt hieronder. Daarnaast bevat het de post voor de leaseauto’s. Het tekort 
op de materiële lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de overschrijding op de 
post leaseauto’s.  
 
Op de post leaseauto’s en de brandstof voor deze auto’s is een overschrijding van 
circa 30%. In het laatste halfjaar bleek dat de leaseauto’s een groter beslag op de 
materiële lasten legde te worden door dan voorzien. De overgang naar nieuwe, 
goedkopere leaseauto’s is nog niet geheel voltooid en in oude situatie werd niet overal 
met bedrijfsauto’s gewerkt. Belangrijke invloed is de uitfasering van de nog 
verschillende lopende contracten uit de oude situatie naar de huidige bedrijfsauto’s. De 
kosten zijn nu aan het eind van 2013 inzichtelijker en vanuit de begroting gedekt. Het 
tekort kan worden gedekt door de onderbestedingen op de budgetten voor 
kapitaallasten, personeelslasten en per saldo de overige materiële posten. 
 
In het Bestuurlijk Overleg van 15 augustus 2013 is ingestemd met de vervanging van 
het materieel via de exploitatie in plaats van activeren. Hiermee wordt aangesloten bij 
de investeringsregels van de penvoerder HDSR. Voor 2013 was hiervoor nog geen 
budget aan de begroting toegevoegd. In 2013 is het hoogst noodzakelijke materieel 
aangeschaft cq vervangen ten laste van de exploitatie, kosten die ook op deze post 
drukken. 
 
 
Bijdragen waterschappen: € 9.791.458,-;  
Volgens artikel 9 van de overeenkomst van kosten voor gemene rekening neemt ieder 
waterschap voor een vastgesteld percentage deel in de kosten van de bestrijding. De 
totale uitgaven 2013 bedragen € 9.791.458,-. Deze kosten worden volgens de 
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afgesproken kostenverdeelsleutel als volgt over de deelnemende waterschappen 
verdeeld: 
 
Rijnland    €  2.125.090 ,- 
Noorderkwartier   €  1.829.773,- 
Amstel, Gooi en Vecht  €  1.663.756,- 
Delfland    €     523.790,- 
Schieland en Krimpenerwaard €  1.239.301,- 
De Stichtse Rijnlanden  €  2.409.748,-. 
 
Totaal     €  9.791.458,- 



 

                                                                                                              


	Ap 3.1 oplegger Jaaroverzicht MRB.pdf
	3.1 Bijlage Jaaroverzicht MRB 2013
	Inhoud
	Samenwerking
	Organisatie
	Veldstrategie
	Veldresultaten 
	Financiën
	Ten slotte

	3. Ontwikkeling conform beleidsnotitie 
	Registratie van schade
	Preventieve maatregelen
	Gebruik vangmiddelen
	Beperking dierenleed
	Opveren van nieuwe populatie voorkomen
	Kosteneffectief werken
	Piekbestrijding en inhuur 
	3.5 Risico’s
	3.6 Evaluatie overeenkomst van gemene rekening Muskusrattenbeheer
	4.1 Overlegstructuur muskusrattenbeheer
	4.2 Overleg met waterschappen
	4.3 Landelijke afstemming beheerorganisaties
	4.4 Communicatie met externe groepen

	5. Landelijke onderzoeken 
	6.  Financiën
	Realisatie 
	Opveren voorkomen
	Bijvangsten
	Veldproef
	Uitleg tabel
	Resultaten 2013 - Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland
	Hollands Noorderkwartier
	Amstel, Gooi en Vecht
	Rijnland
	Hollands Noorderkwartier
	Amstel, Gooi en Vecht
	Rijnland 
	Delfland
	Schieland en de Krimpenerwaard
	De Stichtse Rijnlanden
	Delfland
	Schieland  en de Krimpenerwaard
	De Stichtse Rijnlanden      

	Bijlage 2: Financiële rapportage 2013


