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De gemeente Uden is gelegen in Noordoost-Brabant, telt ruim 41.000
inwoners en heeft een uitgebreid buitengebied met veel agrarische bedrijven.
Plaagdierbeheersing

Werkgroep zwarte rat

Gemeente Uden kent een actief plaagdierbeheersbeleid. Bewoners kunnen via de
website melding doen van de aanwezigheid van plaagdieren. Binnen de gemeente is een tweetal medewerkers in het bezit
van een bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende
organismen”. Zij adviseren inwoners die
vragen hebben over overlast van ratten en
muizen en ondernemen actie bij overlast
op openbaar terrein. De advisering zal
binnenkort overgaan in publieksvoorlichting die door het KAD zal worden verzorgd.

In de werkgroep waren verschillende partijen vertegenwoordigd waaronder de gemeente, agrarische ondernemers uit het
betreffende gebied, de dorpsraad, ZLTO en
het KAD. Al tijdens de eerste bijeenkomst
van de werkgroep bleek uit de aanwezigheid van negen personen dat de interesse
groot was. Opvallend was de grote afvaardiging van de agrarische ondernemers, die
de problematiek van de zwarte rat onderstreepten. Zij die zelf overlast ondervonden
wilden er graag zo spoedig mogelijk van
af zijn, maar gaven aan niet goed te weten
hoe dit het best kon worden aangepakt.
Het eerste overleg leidde tot een plan van
aanpak waaruit al snel bleek dat alleen
door gecoördineerde aanpak verspreiding
en overlast van de ratten zou zijn tegen te
gaan. Hierbij zou goede communicatie en
handhaving op partijen die niet meewerkten noodzakelijk zijn.

In het verleden ontving de gemeente sporadisch een melding van zwarte ratten,
maar sinds afgelopen jaar neemt het aantal meldingen toe. Deze meldingen zijn
veelal afkomstig van buiten de bebouwde
kom en zijn geverifieerd door de bestrijdingstechnicus.

Rol gemeente
Uit een eerste inventarisatie door de gemeente bleek dat de verspreiding van de
zwarte ratten zich beperkte tot agrarische
bedrijven in een redelijk afgebakend gebied. Gemeente Uden is daarom van mening dat de verantwoordelijkheid voor
de bestrijding bij de bedrijven ligt en dat
deze onderdeel dient uit te maken van de
bedrijfsvoering van deze bedrijven. Vanuit
ZLTO kwam het verzoek om aandacht te
besteden aan deze problematiek. De gemeente ziet voor haar een faciliterende en
voorlichtende rol en heeft een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze druk
bezochte avond heeft de gemeente besloten een werkgroep zwarte rat op te zetten
en deze te faciliteren.
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Enquête
Door de gemeente werd een enquête opgesteld en in het bewuste gebied verspreid.
Daarnaast stelde de gemeente een e-mailadres in waarop vragen konden worden
gesteld of meldingen konden worden
doorgegeven. De leden van de werkgroep
hebben de enquête gepromoot door onder andere bij de bedrijven langs te gaan.
Extra inspanning was nodig om de eigenaren te bereiken van stallen waarbij geen
woning aanwezig was. De uitslag van de
enquête bevestigde de aanwezigheid van
zwarte ratten zoals die uit de eerste inventarisatie naar voren was gekomen.

Resultaat
Het resultaat is, dat door een goede samenwerking en communicatie een gevoe-

lig onderwerp als zwarte ratten op agrarische bedrijven bespreekbaar is gemaakt
en dat er bij deze bedrijven draagvlak is
ontstaan. Bedrijven, ZLTO en de dorpsraad voelden zich gesteund door de faciliterende rol die de gemeente vervulde.
Ook in de toekomst zal deze samenwerking de basis zijn van snelle en effectieve
actie in het terugdringen van overlast.

Het KAD stimuleert bij plaagdieroverlast samenwerking tussen gemeenten en burgers of bedrijven.
Voorwaarde hierbij is dat betrokken
partijen goed worden geïnformeerd
zodat men beschikt over voldoende
kennis om op een juiste manier te
handelen en de verantwoordelijkheid
te kunnen dragen. Wat exact de taken
en verantwoordelijkheden van een
gemeente zijn is vaak niet duidelijk,
vandaar dat we deze hieronder nogmaals vermelden.

Taken en verantwoordelijkheden van een gemeente:
• Woningwet en de Modelbouwver-

ordening: bevatten voorschriften
over ongedierte, reinheid en preventie. De gemeente heeft de taak
toe te zien op de naleving van de
voorschriften van de bouwverordening en in geval van overtreding
handhavend op te treden.
• Wet publieke gezondheid: B&W
dient preventief te handelen om
verspreiding van infectieziekten te
voorkomen.
• Wet milieubeheer: in vanuit deze
wet afgegeven vergunningen worden vaak regels gesteld inzake
voorkomen van overlast door ongedierte.

