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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PROFIELSCHETS VAN DE GEMEENTELIJKE
DIERPLAAGBESTRIJDER
Bestrijding van ratten en muizen

Bij de bestrijding van ratten en muizen zal
de bestrijdingstechnicus de nodige
adviezen geven over het weren van
dergelijk ongedierte, zelf het bestrijdingsmiddel uitzetten, de opname van dit
middel controleren en waar nodig het
middel aanvullen totdat de bestrijding
succesvol is.
Bestrijding van insekten

Bij de bestrijding van insekten zal de
bestrijdingstechnicus zo nodig
spuitapparatuur hanteren en insekticiden
toepassen in onder andere woningen,
ziekenhuizen, instellingen en
voedingsmiddelenbedrijven. Daarnaast
adviseert de bestrijdingstechnicus over
de maatregelen die de betrokkenen zelf
kunnen treffen om insekten te weren.
Waar mogelijk zal de bestrijdingstechnicus alternatieve bestrijding moeten
adviseren in plaats van chemische
bestrijding.
Advisering bedrijven

Bij bedrijven kan de gemeentelijke
bestrijdingstechnicus het accent meer
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leggen op advisering en toezicht dan op
de eigenlijke uitvoering van de bestrijding.

Functiekarakteristiek gemeentelijke
dierplaagbestrijder

Advisering bewoners

De gemeentelijke dierplaagbestrijder kan
naar aanleiding van meldingen
zelfstandig een onderzoek instellen, om
aard en omvang van de hinder vast te
stellen.
Verder bepaalt de gemeentelijke
dierplaagbestrijder welke maatregelen ter
wering van plaagdieren genomen kunnen
worden en of bestrijdingsmaatregelen
nodig zijn. In overleg met betrokkenen
wordt dan overeengekomen welke
maatregelen verder van gemeentewege
worden uitgevoerd en welke maatregelen
betrokkenen zelf kunnen nemen.
Waar dat nodig of wenselijk is, kan de
gemeentelijke dierplaagbestrijder
plaagdieren bestrijden met een zorgvuldig
gekozen, daarvoor toegelaten
bestrijdingsmiddel.
Daarnaast kan hij de nodige afspraken
maken met eigenaren, bewoners of
gebruikers van de betrokken objecten
over de organisatorische kant van de
dierplaagbestrijding.
Bovendien inspecteert de gemeentelijke
dierplaagbestrijder, onafhankelijk van de
meldingen, periodiek de plaatsen waar
bruine ratten zeer ongewenst zijn en de
plaatsen waar deze dieren verwacht
kunnen worden.
Tot slot bezoekt hij in overleg met de
betrokken gemeentelijke afdeling,
periodiek (bijvoorbeeld eens per jaar) de
bedrijven met een milieuvergunning
waarin voorwaarden over wering of
bestrijding van dierplagen zijn
opgenomen.
Bij al deze activiteiten zoekt de
gemeentelijke dierplaagbestrijder steeds
naar de oorzaken van de dierplaag.
Maatregelen ter wering van plaagdieren
kunnen immers het onnodig gebruik van

Na bezoek van de gemeentelijke
bestrijdingstechnicus kunnen bewoners
vaak zelf de nodige maatregelen treffen
ter wering of bestrijding van plaagdieren.
Het is aan de bestrijdingstechnicus om te
bepalen of bewoners geadviseerd kunnen
worden om zelf werings- of bestrijdingsmaatregelen te nemen.
Registratie

Vanuit het meldpunt ontvangt de
bestrijdingstechnicus voor elk te
bezoeken object een adreskaart met
gegevens over de melding. Op deze
adreskaart kan de bestrijdingstechnicus
per bezoek bijzonderheden noteren over
de nodige weringsmaatregelen,
uitgevoerde bestrijdingen of gegeven
adviezen. Zo valt later steeds na te gaan
wat bij vorige bezoeken is geadviseerd en
welke maatregelen sindsdien zijn
genomen. Na afhandeling van de melding
wordt de datum van afhandeling bij het
meldpunt geregistreerd.
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chemische bestrijdingsmiddelen
terugdringen. Vermindering van het
bestrijdingsmiddelengebruik is één van
de doelstellingen van het Nationaal
Milieubeleidsplan.
Functie-eisen gemeentelijke
dierplaagbestrijder

De gemeentelijke dierplaagbestrijder
dient over kennis te beschikken van:
- de leefwijze van in het leefmilieu van
de mens voorkomende plaagdieren en
de soorten die gevaar opleveren voor
de volks-gezondheid, het (binnen)milieu, huisdieren en vee, of de
soorten die schade toebrengen aan
goederen en materialen;
de toe te passen bestrijdingsmiddelen,
evenals hun werking, hun
"ongewenste" nevenwerkingen en hun
mate van giftigheid;
techniek, apparatuur en overige
hulpmiddelen;
de hygiënische en bouwkundige
aspecten van wering ;
wettelijke bepalingen betreffende
wering en bestrijding van dierplagen;
arbeidshygiëne en -veiligheid bij het
omgaan met bestrijdingsmiddelen ;
communicatie, planning en rapportage.

KOSTEN EN
TARIEVEN
Wie moet de kosten van
dierplaagbestrijding betalen?

Een heel ander onderwerp: wie moet de
kosten voor dierplaagbestrijding betalen?
Dat hangt er vanaf. Zo maakt het uit of
sprake is van dienstverlening. In dat
geval kan de gemeente namelijk een

69

■

