Toespraak

Toespraak staatssecretaris Dijksma
bij de uitreiking van de Ophof Award, 16 juni 2016
• Zorgen dat er geen voedsel beschikbaar is.
• Zorgen voor een goed afvalbeleid. En goed schoonmaakbeleid.
Als ergens de uitdrukking ‘voorkomen is beter dan genezen’ van
toepassing is, dan is het bij plaagdierbestrijding. Kortom, voorkomen is het beste en duurzaamste verdelgingsmiddel.
Preventie begint met een goede voorlichting. Onderzoek van Milieu Centraal laat zien dat ruim de helft van de consumenten minder of geen gif had gebruikt, als ze hadden geweten dat het gif ook
andere dieren kan doden en slecht is voor het milieu.

Dames en heren, beste Lutz,
Op de eerste plaats feliciteer ik KAD met het nieuwe onderkomen.
Zo dadelijk ga ik dit gebouw officieel openen. Maar eerst reik ik
de Ophof Award uit. Ik heb dat al eens eerder mogen doen – toen
ik staatssecretaris van Economische Zaken was. Vroege Vogels was
toen de winnaar. Ik vind het een enorme eer om deze prijs weer te
mogen uitreiken. Ook al omdat ik het beeldje dit keer mag uitdelen aan een dierbare politieke collega van mij: Lutz Jacobi.
Lutz, we kennen jou als een groot natuurliefhebber. Je bent voor
jouw fractie woordvoerder Deltaprogramma, Drinkwaterwet,
Waddenzee, Noordzee, Scheepvaart, Visserij en Friesland. Twee
keer werd je uitgeroepen tot ‘groenste politicus van het jaar’. Jij
bent een van die mensen die van hun liefhebberij hun beroep hebben kunnen maken. Zowel op je werk als thuis in Friesland is de
natuur altijd dichtbij. Als Kamerlid zet je je in voor de weidevogels,
de schaapskuddes en een duurzame aanpak van de bijensterfte.
In 2013 ging je de Friese 11-steden af om zakken bloemzaad uit
te delen. Tijdens jouw variant op de 11-stedentocht vroeg je de
gemeentebesturen een convenant te tekenen over gifvrij groenbeheer. Want groen en gif zijn in jouw ogen geen goed huwelijk.
Daarom diende jij anderhalf jaar geleden een Kamermotie in
waarin jij de regering vraagt met een aanpak te komen waarbij
plaagdieren niet met gif worden bestreden. En we met preventie
voorkomen dat ratten- en muizenpopulaties te groot worden. Jarenlang grepen we meteen naar gif. Maar gif brengt risico’s met
zich mee. We willen niet dat dieren zoals uilen, hermelijnen en
vossen doodgaan door het eten van vergiftigde ratten en muizen.
En we weten dat knaagdieren resistent kunnen worden voor gif.
We moeten dus naar een andere aanpak.
Knaagdierenpopulaties beheersen begint met een goede preventie. Dat betekent:
• Zorgen dat dieren huizen, schuren en stallen niet meer in kunnen.
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Ik zet daarom in op goede voorlichting over preventie en ook alternatieve methoden om plaagdieren te bestrijden – zoals klemmen
en vallen. Via websites en straks ook bij verkooppunten worden
mensen daar op gewezen. Ook gemeenten spelen een belangrijke
rol in de publieksvoorlichting. KAD biedt servicecontracten aan
voor gemeenten voor publieksvoorlichting.
Natuurlijk, er zullen altijd plaagdieren blijven in onze drukke steden en waterrijke omgeving. Met alleen preventie red je het niet.
Maar preventie moet wel ons uitgangspunt zijn. Ik ben dus blij
dat de overheid en de sector hebben afgesproken dat je alleen gif
tegen ratten mag gebruiken als preventie en alle andere middelen
niet hebben geholpen. Dit is beter voor de dieren, beter voor onze
leefomgeving en uiteindelijk ook beter voor ons. Een grote groep
plaagdierbestrijders en gemeenten werkt al gifvrij.
Dankzij jouw motie kwam er een breed plan van aanpak voor het
verduurzamen van de plaagdierenbestrijding. Ik weet uit ervaring
dat Kamerleden altijd blij zijn als hun motie wordt aangenomen.

Maar bij jou, Lutz,

gaat de vlag pas uit

als jouw motie
ook echt wordt
uitgevoerd.

Jij krijgt loon naar werk. Want mede dankzij jou zijn we een flinke
stap verder gekomen op weg naar een volledig duurzame plaagdierenbestrijding. En voor al dat harde werk krijg je – zeer terecht
– de Ophof Award.
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