GEMEENTELIJKE TAKEN BIJ DIERPLAAG8 EST RIJ Dl NG

Artikel 14
De aanschrijfplicht bij dierplagen in woningen is gebaseerd op artikel 14, eerste lid,
van de W_oningwet. De a~i_ke_len 17, 18 en 20 van de Woningwet geven gemeenten
de mogehJkhe1d om ook b1J d1erplagen in andere gebouwen dan woningen en met
betrekking tot open erven of terreinen een aanschrijving te doen.

Wat zijn de gemeentelijke taken
betreffende dierplaagbestrijding?
Gemeenten hebben drie taken bij de
wering en bestrijding van dierplagen. Op
gemeenten rust namelijk: een
onderzoeksverplichting, een
aanschrijfplicht en de plicht tot toezicht op
naleving van voorschriften. Deze taken
zijn deels uitvloeisel van de zorgplicht die
gemeenten hebben, deels berusten deze
taken op de Woningwet.

Onderzoeksverplichting
Als een gemeente een melding ontvangt
over hinder door plaagdieren, zal zij
veelal een onderzoek instellen naar de
aard en omvang van die hinder, om zo
nodig op grond van Woningwet,
Bouwbesluit, Bouwverordening of
Algemene Plaatselijke Verordening de
nodige maatregelen te kunnen treffen.
Soms volstaat het om de betrokkenen
over dierplaagbestrijding te adviseren. Als
de eigenaar in gebreke blijft, zal de
gemeente tot aanschrijving moeten
overgaan.

Aanschrijfplicht

gemeente verplicht om een aanschrijving
te doen. In zo'n aanschrijving staat welke
maatregelen de aangeschrevene moet
treffen om de aanwezige dierplaag te
bestrijden en om toekomstige dierplagen
te voorkomen. Bij het ministerie van
VROM (Distributiecentrum 079 - 449449)
is de "Beleidswijzer verbetering
vooroorlogse particuliere huurwoningen"
beschikbaar waarin meer over het
aanschrijvingsinstrumentarium staat
vermeld.
In verreweg de meeste gevallen moet
een aanschrijving gericht zijn aan de
eigenaar van de desbetreffende woning.
Maar in sommige gevallen moet de
huurder worden aangeschreven,
bijvoorbeeld bij hinder door kattevlooien.
Een aangeschrevene is op grond van
artikel 21 van de Woningwet verpl icht te
voldoen aan een aanschrijving. Als de
aangeschrevene geen gevolg geeft aan
de aanschrijving, dan zal de gemeente
moeten afwegen of zij zelf tot uitvoering
van de aanschrijving op kosten van de
aangeschrevene overgaat dan wel dat in
opdracht van haar laat doen. Ook als de
gemeente besluit af te zien van een
aanschrijving, moeten de nodige
maatregelen door of in opdracht van de
gemeente worden getroffen.

Toezicht naleving voorschriften
Toezicht op naleving van voorschïiften
betreffende dierplaagbestrijding behoort
ook tot de gemeentelijke taken , net als de

onderzoeksverplichting en de
aanschrijfplicht. In de op grond van de
Wet milieubeheer verleende
milieuvergunning van bedrijven nemen
gemeenten vaak voorschriften op over

Verspreidingsgebied van de zwarte rat in veehouderijen in de provincie Noord-Brabant
(en in een gemeente in Limburg) van 1968 tot 1993
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Bij dierplagen in woningen is de

Toezichttaak
De onderzoeksverplichting voor gemeenten vloeit voort uit de toezichttaak die de
Woningwet gemeenten oplegt. In de artikelen 13 en 100 van de Woningwet is de
toezichttaak van gemeenten voor woningen, andere gebouwen, open erven en
terreinen geregeld. Om aan deze toezichttaak en aan de algemene zorgplicht van
gemeenten te voldoen , zal meestal onderzoek nodig zijn na een melding over
hinder door plaagdieren .
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UITVOERING GEMEENTELIJKE
DIERPLAAGBESTRIJDING
wering en bestrijding van dierplagen.
Periodieke controle op naleving daarvan
tijdens bedrijfsbezoeken valt onder de
zorgplicht van gemeenten.
Eventuele overdracht van
gemeentelijke taken
Gemeenten kunnen bovenstaande drie
taken bij dierplaagbestrijding desgewenst,
overeenkomstig de Wet
gemeenschappelijke regelingen,
overdragen aan een regionale
milieudienst of aan een ander
samenwerkingsverband tussen
gemeenten.
Eisen aan gemeentelijke organisatie
Het vervullen van bovenstaande drie
taken door gemeenten stelt eisen aan de

gemeentelijke organistie.
Om te beginnen dwingt de onderzoeksverplichting gemeenten tot het instellen
van een meldpunt, waar een ieder die
binnen de gemeentegrenzen overlast
ondervindt van een dierplaag dit kan
melden. Bovendien vereist een goede
vervulling van de gemeentelijke taken
betreffende dierplagenbestrijding dat bij
de gemeente toereikende kennis
aanwezig is over wering en bestrijding
van dierplagen. Voor het verrichten van
onderzoek, het aangeven in de
aanschrijving welke voorzieningen
getroffen moeten worden ter wering of
bestrijding van een dierplaag en voor het
adviseren van betrokkenen is dergelijke
kennis noodzakelijk. Gemeenten kunnen,
wanneer al geen regionale samenwerking
voor dierplagenbestrijding is aangegaan,
deze kennis natuurlijk ook inhuren.

Wel of niet uitbesteden
dierplaagbestrijding
Gemeenten kunnen de bestrijding van
dierplagen of zelf uitvoeren of uitbesteden
aan een bestrijdingsbedrijf. Het is uit
praktische overwegingen wenselijk dat
gemeenten zich niet alleen administratief
en coördinerend, maar ook daadwerkelijk
bezighouden met dierplaagbestrijding.
Vandaar dat hier wordt uitgelegd hoe
gemeenten zelf de bestrijding van
dierplagen ter hand kunnen nemen.
Instellen meldpunt
Met het oog op de gemeentelijke taken
betreffende dierplaagbestrijding verdient
het aanbeveling om een centraal
meldpunt in te stellen, voor het
aannemen en behandelen van meldingen
over hinder door ratten, muizen, insekten,
mijten en ander gedierte dat zich als
plaag uit. Zo'n meldpunt kan
ondergebracht worden bij een
gemeentelijke afdeling of bij een
intergemeentelijke dienst.

Taken meldpunt
Aan zo'n centraal meldpunt kunnen de
volgende taken worden toevertrouwd.
Om te beginnen moeten daar de
ontvangen meldingen worden
geregistreerd. Verder verstrekt het
meldpunt zo nodig advies over
maatregelen om dierplagen te bestrijden.
Om te bepalen in welke gevallen het
geven van advies vooralsnog volstaat,
moet het personeel van het meldpunt
over voldoende vakkennis beschikken.
Daarnaast kan het meldpunt ook
adviseren over door het publiek te
gebruiken bestrijdingsmiddelen, of
verwijst het meldingspunt door naar
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bestrijdingsbedrijven. Tot slot kan het
meldpunt monsters van met name
insekten en mijten in ontvangst nemen.
Determinatie van dergelijke monsters kan
onnodig gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen voorkomen dankzij
gericht advies.
Publieksvoorlichting
De gemeentelijke dierplaagbestrijding is
gebaat bij een goede voorlichting van het
publiek, via lokale pers of eigen media.
Om te beginnen dient het publiek
natuurlijk te weten waar het terecht kan
om hinder door plaagdieren te melden.
Maar afgezien daarvan kan de gemeente
ook voorlichting geven over maatregelen
die het publiek zelf kan treffen om het
ontstaan van dierplagen te voorkomen.
Richtlijnen voor de eigenlijke
bestrijding van dierplagen
Voorlichting zal echter niet altijd kunnen
verhinderen dat er soms dierplagen
ontstaan die bestreden moeten worden.
Hieronder volgen enkele richtlijnen voor
de bestrijding van dierplagen.
Vakbekwaamheid
Het bestrijden van dierplagen moet - met
ingang van 1 juli 1996, op grond van het
Besluit vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen - gebeuren
door een deskundig bestrijdingstechnicus, die in het bezit is van een
vakbekwaamheidsdiploma van de
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO).
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