Tekst en foto's Arno Berg,
•
adviseur bij het KAD, Wageningen
•
•• "Bah, er loopt een rat door de straat" !
: 'Ja mevrouwtje, dan moet u maar een bestrijder bellen,
ongedierte komt nu eenmaal op vuiligheid af, goedemorgen."

~meentelijke taken bij plaagdieren
binnen de gemeentegrenzen
Er komen vaak telefonisch e vragen bij het KAD over de taken en plichten van de gemeente bij klachten over ongedierte. Deze klachten kunnen zowel afkomstig zijn van particulieren als van bedrijven. De overlast van plaagdieren kan zich voordoen in gebouwen en
woningen, maar ook in tuinen, op erven of in de openbare ruimte binnen de gemeente.

Wanneer bedrijven en particulieren melding maken van plaagdieren in of om hun woon- of bedrijfsomgeving worden deze,
bij melding aan de gemeente, vaak snel afgedaan met de opmerking dat men zelf een particuliere bestrijder moet zoeken
die de overlast kan bestrijden. Andere gemeenten hebben zelf
nog een afdeling die de plaagdierbeheersing uitvoert, bij particulieren soms grat is, bij bedrijven vaak tegen betaling.

ten daar verschillend mee om. Er zijn gemeenten die klachten
betreffende plaagdieren structureel doorverwijzen naar een
particuliere bestrijder waarna het gesprek beëindigd wordt.
Er zijn ook gemeenten die de bestrijding nog in eigen beheer
uitvoeren of een contract hebben met een externe bestrijder.
Het grootste probleem van de eerst genoemde aanpak is dat
de gemeente geen enkel zicht heeft op de problematiek van
plaagdieren binnen hun gemeentegrens, waardoor ontwikkelingen niet gesignaleerd worden en bu rgers en bedrijven op den
duur op eigen houtje de bestrijding ter hand nemen, vaak met
teleurstellend resultaat. Omdat er geen gegevens beschikbaar
zijn komt het onderwerp nooit op de politieke agenda en zullen
er geen structurele oplossingen gezocht worden. De oorzaak
van de overlast wordt niet gevonden en het blijft dweilen met
de kraan open.
Op basis van de Woningwet en de Wet milieubeheer (Wm)
heeft de gemeente een toezichthoudende taak. Deze kan worden vertaald naar: een onderzoeksplicht bij het vermoeden van
misstanden door eigen waarneming of bij klachten en regelmatige controles bij bedrijven.

Als er gesproken wordt over overlast van plaagdieren dient er
onderscheid gemaakt te worden tussen een "enkele muis" die
bij een particulier per ongeluk de provisiekast is ingelopen, of
een ware terreur van ratten of vliegen die het leven werkelijk
ongenietbaar maken. In dit laatste geval zal zeker de bron
opgespoord moeten worden om tot een einde van de overlast
te komen. Het "hier en daar" plaatsen van een aantal rattenkisten of het bespuiten van een buitengevel van een woning(!)
biedt nat uurlijk geen blijvende oplossing.

Melding... en vervolg
De telefonist(e) beheert een sleutelfunctie binnen de gemeente. Alle telefoontjes die aangenomen worden moeten op inhoud
en urgentie worden ingeschat en correct worden doorverbonden
naar de volgende schakel binnen het gemeentelijk apparaat.
Wat betreft de meldingen over plaagdieren gaan veel gemeen-
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Woningen

In artikel 100 van de Woningwet is geregeld dat het college van B&W zorg draagt voor de bestuursrechtelijke handhaving
van het bepaalde in de hoofdstukken I tot en met IV van de Woningwet.
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Voor de uitvoering van dit toezicht dient B&W bepaalde ambtenaren "aan te wijzen", lees: te benoemen. Deze ambtenaren, vaak milieu-inspecteurs, krijgen dan bepaalde bevoegdheden om hun werk uit te voeren, zelfs tegen de wil van een
bewoner binnen zijn eigen woning. De Burgemeester geeft in zo'n geval een schriftelijke machtiging tot binnentreden in
een woning af op basis van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 7b, tweede lid van de Woningwet bepaalt dat het verboden is een bouwwerk of standplaats te gebruiken of te laten
gebruiken, anders dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften, zoals bedoeld in
artikel 8, tweede lid, onderdeel a.

Op basis van artikel 8 van de Woningwet dient de gemeenteraad een Bouwverordening vast te stellen d ie voorschriften
bevat voor woningen , woonketen , woonwagens e.d. en de
om liggende open erven en terrei nen.

Een standaard bouwverordening, opgesteld door de Veren iging
Nederlandse Gemeenten (VNG), wordt vaak door de gemeenten
toegepast.

Artikel 5.1.1 van de Bouwverordening van de gemeente .. . stelt eisen aan het onderhoud en de staat van open erven en
terreinen
1. Open erven en terreinen moeten zich in een, in verband met hun bestemming,
voldoende staat van onderhoud bevinden.
2. Open erven en terreinen mogen geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid, noch
nadeel voor de gezondheid van of hinder voor de gebruikers of anderen, ten gevolge van:
c.
verontreiniging;
d.
aanwezigheid van schadelijk of hinderlijk gedierte;
e.
aanwezigheid van begroeiing.

Artikel 7.3.2 van de Bouwverordening van de gemeente ... bepaalt dat het verboden is om in een woning handelingen te
verrichten of na te laten waardoor op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank of walm wordt verspreid of
overlast wordt veroorzaakt door schadelijk of hinderlijk ongedierte, dan wel verontreiniging van het bouwwerk.

Artikel 7.4.1 van de Bouwverordening van de gemeente .. . bepaalt dat het normale onderhoud van een gebouw zodanig
moet zijn dat het zich in een zindelijke staat bevindt.

Er is nu dus sprake van een bevoegde toezichthoudende
ambtenaar die op basis van de Won ingwet en de gemeentelijke Bouwverordening kan toetsen of woningen, woonketen,
woonwagens, andere bouwwerken en standplaatsen alsook de
oml iggende open erven en terreinen aan de gestelde normen
van reinheid en de bestrijd ing van ongedierte voldoen .
Hiermee is het toezicht en handhaving binnen de "gemeentelijk grondgebied" geregeld. Wanneer bewoners van een
tussenwoning last ervaren van bijvoorbeeld kakkerlakken en er
kan bij de klager geen bron worden ontdekt, kan de inspectie
uitgebreid worden naar de belendende panden. Wanneer zich
daar een onhygiënische toestand voordoet, kan daar dus heel
gericht tegen worden opgetreden.

Bedrijven
Op basis van de Wet milieubeheer (Wm) zijn er per gemeente
Besluiten opgesteld voor versch illende bedrijfscategorieën die
bedrijfsmatige activite iten ontplooien binnen de gemeentegrenzen. Per categorie zijn gerichte eisen gesteld. Voorbeelden
van categorieën zijn Besluit landbouw milieubeheer en Besluit
horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen mil ieubeheer.
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Artikel 3.1 .1 van het Besluit landbouw milieubeheer stelt dat de inrichting ordelijk moet zijn, regelmatig moet worden
schoongemaakt en in goede staat moet verkeren. Insecten, knaagdieren en ander ongedierte worden regelmatig en ten
minste zo vaak als nodig is, bestreden en verwijderd.
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Artikel 3.1 .1 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer stelt dat deze inrichtingen ordelijk en
regelmatig moeten worden schoongemaakt. 1nsecten, knaagdieren en ander ongedierte worden zo vaak als nodig is,
verwijderd en bestreden. Alle binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden regelmatig afgevoerd.

Toelichting voorschrift 3.1. 1 Met name bij bedrijven waar voedingsmiddelen worden opgeslagen, zal bestrijding van
ongedierte noodzakelijk zijn. Ook bij bedrijven waar grotere hoeveelheden verpakkingsmateriaal aanwezig zijn, is de kans
op ongedierte vrij groot. Ook afvalstoffen moeten regelmatig worden afgevoerd. Als installaties, toestellen of voorzieningen van een inrichting slecht onderhouden worden, is de kans groter dat gevaarlijke situaties ontstaan of overlast voor
de omgeving optreedt. Een belangrijk element bij het bereiken van een voor het milieu verantwoorde bedrijfsvoering is
zorgvuldigheid.

Het is duidelijk dat voor alle bedrijfsmatige activiteiten ook
(veel) regels zijn opgesteld die door de gemeente gecontroleerd kunnen/moeten worden. Bij klachten over overlast van
plaagdieren in de omgeving van een bedrijf kan op basis van
het soort plaagdier vaak een mogelijke bron worden aangegeven. Op basis hiervan kan er een gericht onderzoek worden
uitgevoerd en kan het bedrijf gedwongen worden de overlast te
verhelpen.

Het is duidelijk dat op basis van de Woningwet en de Wet
milieubeheer de gemeente een onderzoeksverplichting heeft
betreffende de hygiëne en de (mogelijke) aanwezigheid van
plaagdieren. De bestrijding van deze plaagdieren echter ligt jurid isch bezien niet per definitie bij de gemeente. Een gemeente kan zelf beleid maken wat wel en wat niet door de gemeente
wordt bestreden en tegen welke prijs.

Samenvattend
Bij overtredingen kan er strafrechtelijk worden opgetreden,
waarbij de eigenaar van een pand of bedrijf een boete opgelegd
krijgt. Maar er kan ook voor het toepassen van bestuursdwang
gekozen worden, waarbij de gemeente het heft in handen
neemt en de bestrijding van de plaag, het schoonmaken van
een pand e.d., zelf ter hand neemt of laat nemen. De kosten
die de gemeente hierbij maakt, zullen daarna op de eigenaar
van het pand of bedrijf worden verhaald. Het grootste voordeel
van deze aanpak is dat de regie volledig bij de gemeente ligt
en de uitvoering van de werkzaamheden direct aangestuurd
kan worden. Hierbij is er een snel en gegarandeerd resultaat te
verwachten hetgeen voor de omwonenden een ware opluchting
kan zijn.

Belang van logboek
Even terug naar het telefoongesprek aan het begin van dit artikel. Het is van groot
belang dat de gemeente vanaf het eerste contact met een burger of bedrijf goed kan
inschatten wat de aard van de klacht is. Het verdient zeker de aanbeveling bij de
gemeente een logboek aan te leggen waarin alle meldingen over ongedierte genoteerd
worden.
In een dergelijk logboek zouden de volgende onderdelen opgenomen moeten zijn:
- NAW gegevens
- Aard van de klacht
- Welke meldingen door de bestrijder in behandeling zijn genomen
- Wanneer, welke actie is ondernomen; inclusief nazorg
- Welke adviezen door de bestrijder aan de gemeente worden gegeven
- Hoeveelheid en naam van het biocide (werkzame stof) dat de bestrijder heeft ingezet
- Wat is het resultaat van de ondernomen actie
De gemeentelijke milieu-inspecteur kan zelf inspecties verrichten, maar bij gebrek aan kennis betreffende plaagdieren
en de bestrijding daarvan kan te allen tijde een beroep gedaan worden op de kennis van het KAD.
_ __J
DIERPLAGEN INFORMATIE 4-2008 p7

