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Kamerleden blijven weg
bij actiedag muizenschade
AAN DIRK VAN DER MEULEN

Gedeputeerde Johannes Kramer
(FNP) en voorzitter Geart Kooistra
van boerenorganisatie LTO Noord
Fryslân spraken er schande van, gis-
teren op de actiedag Muizenschade.
,,Unbegryplik dat se der net binne”,
brieste Kramer. ,,Hie dan in meiwur-
ker stjoerd”, zei Kooistra.

Kamerlid Sander de Rouwe, CDA-
lijsttrekker bij de komende Staten-
verkiezingen, had nog de moeite ge-
nomen zich te verontschuldigen via
een videoboodschap. Hij moest ver-
plicht in de Kamer zijn omdat een
door hemzelf ingediend wetsvoor-
stel werd behandeld.

De actiedag, georganiseerd door
vijf Friese boeren, omvatte een och-
tendprogramma waarbij Friese Sta-

HEERENVEEN De muizenschade in
Friesland is opgelopen tot ruim 70
miljoen euro, maar leden van de
Tweede Kamer hebben nog steeds
geen poolshoogte genomen in de
getroffen gebieden.

tenleden en de Friese Europarlemen-
tariër Jan Huitema (VVD) twee zwaar
getroffen bedrijven bezochten. In
het middagprogramma gingen de
politici en Wetterskipbestuurder
Roel de Jong in debat met zo’n zes-
honderd aanwezigen in het Abe Len-
strastadion in Heerenveen.

Het totale schadebedrag van 70
miljoen euro is becijferd door finan-
cieel specialist en melkveehouder
Andries Jan de Boer uit Jellum op ba-
sis van schademeldingen van zeven-
honderd boeren.

Daarbij is rekening gehouden met
kosten voor muizenbestrijding,
grondbewerking, herinzaai, voerver-
liezen en extra mestafzetkosten. Het
totale schadebedrag valt waarschijn-
lijk hoger uit, omdat zich nog steeds
boeren melden en omdat ook Wet-
terskip Fryslân nog geen raming
heeft gemaakt van de herstelkosten
voor zo’n 50 kilometer aan kaden en
polderdijken.

Centraal stond de vraag of de over-
heid de gedupeerde boeren deels
schadeloos moet stellen. De staten-

‘Tot nu toe is niet
het begin van een
rode draad te
ontdekken’

leden Anja Haga (ChristenUnie) en
Fernande Teernstra (CDA) onder-
schreven voluit de stelling dat de
muizenschade het normale onder-
nemersrisico te boven gaat. Staten-
lid Douwe Hoogland (PvdA) en Euro-
parlementariër Huitema uitten zich
voorzichtiger. Gedeputeerde Kra-
mer stelde dat Fryslân een schadebe-
drag van 70 miljoen euro nooit kan
bekostigen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma
(PvdA) van Economische Zaken
kreeg geregeld de Zwarte Piet toege-
speeld omdat ze zich afzijdig houdt

en in het najaar vasthield aan het
scheurverbod van grasland. Haar ar-
gumentatie was dat het omploegen
van weiland in strijd is met Europees
beleid doordat dit leidt tot nitraat-
uitspoeling, terwijl juist nu in de
dorre aangevreten graslanden volop
sprake is van dergelijke afbraakpro-
cessen.

De aanwezige politici ijverden
voor een snelle officiële taxatie door
specialisten van het Faunafonds,
mocht er alsnog een gedeeltelijke
schadeloosstelling uitgekeerd wor-
den. Lang wachten namelijk kan het
schadebeeld vertroebelen.

Over één zaak waren alle betrok-
kenen het roerend eens. Uit de hui-
dige muizenplaag moeten lessen ge-
leerd worden voor de toekomst. On-
derzoekers van Altenburg en Wy-
menga uit Feanwâlden proberen een
beeld te krijgen van de oorzaken.
Volgens LTO-medewerker Wiebren
van Stralen belooft het een deksels
moeilijk onderzoek te worden: ,,Tot
nu toe is niet het begin van een rode
draad te ontdekken.”
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