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KAD-Keurmerk voor Nederlandse
gemeenten
de kroon op duurzaam plaagdierbeheer

Tijdens de KAD-Kenniskring Dierplagen van 28 mei jl. met het thema
‘Duurzaam plaagdierbeheer in de stad’, is door het KAD het eerste gemeentelijke keurmerk Duurzaam plaagdierbeheer uitgereikt aan gemeente Deurne. De gemeente Deurne geeft al vele jaren optimale invulling aan haar gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden met
betrekking tot de preventie en beheersing van plaagdieren.
Keurmerk Plaagdierbeheersing
In 2008 lanceerde het KAD haar kwaliteitsnorm die leidde tot het KAD-Keurmerk.
Dit keurmerk is bestemd voor plaagdierbeheersbedrijven en voor instellingen of
bedrijven die plaagdierbeheersing professioneel uitvoeren conform de criteria van
Integrated Pest Management (IPM). Het
KAD-Keurmerk wordt tijdens periodieke
audits beoordeeld ter controle van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
Inmiddels zijn 25 plaagdierbeheersbedrijven, een gemeente en een zorginstelling in
het bezit van het KAD-Keurmerk.

IPM
Integrated Pest Management (IPM) wil
zeggen dat het accent bij plaagdierbeheersing ligt op het voorkomen van de
ontwikkeling van plaagdieren. Preventie
maakt daarom een integraal onderdeel uit
van de bedrijfsvoering van bedrijven of
instellingen. Door het treffen van preventieve maatregelen kan de aanwezigheid
van plaagdieren tot een minimum worden
beperkt. Wanneer er zich toch een situatie
voordoet dat plaagdieren moeten worden
verwijderd, dan zal in eerste instantie gebruik worden gemaakt van alternatieve
methoden. Inzet van chemische bestrijdingsmiddelen is een laatste redmiddel
waarbij het gebruik ervan tot een minimum wordt beperkt.

particulieren zelf hierom. Om deze reden
heeft het KAD haar keurmerk ook toegankelijk gemaakt voor de Nederlandse
gemeenten. Gemeenten hebben wettelijk
vastgelegde verantwoordelijkheden en
taken met betrekking tot de preventie van
plaagdieren. Deze verantwoordelijkheid
is onder meer vastgelegd in de Woningwet, de Wet Publieke Gezondheid en de
Flora- en faunawet.
De aandacht voor duurzaamheid neemt
sinds een aantal jaren toe binnen veel gemeenten. Het begrip duurzaamheid wordt
meestal gekoppeld aan energie. De koppeling met plaagdieren wordt veelal over het
hoofd gezien en daarmee het risicovolle en
onnodige gebruik van bestrijdingsmiddelen (biociden) in de directe leefomgeving
van mensen en binnen de stedelijke natuur.
Traditionele ongediertebestrijding waarbij
men uitgaat van bestrijding kan en mag

Gemeentelijke taak en verantwoordelijkheid inzake plaagdieren
Wetgeving dwingt tot deze aanpak, maar
steeds vaker ook vragen bedrijven en
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Ron Zijpveld neemt namens de gemeente
Deurne het KAD-Keurmerk in ontvangst.

Criteria gemeentelijk keurmerk
• Vastgesteld en geïntegreerd plaagdierbeleid
• Aanwezigheid van een meldpunt
• Publieksvoorlichting
• Regelmatige audits
• Uitvoering conform criteria van Integrated Pest Management (IPM)
echter niet duurzaam worden genoemd.
Naast schade die wordt toegebracht aan de
natuur, het milieu en de gezondheid van
mens en dier, zijn bestrijdingsmiddelen
bepaald niet diervriendelijk.

Wat houdt het Keurmerk voor gemeenten in?
Wil men als gemeente in aanmerking
komen voor het KAD-Keurmerk, dan
dient een gemeente te beschikken over
een formeel vastgestelde beleidsnotitie.
Daarnaast dient de gemeente te beschikken over een meldpunt waar burgers terecht kunnen wanneer zij problemen met
plaagdieren ondervinden of plaagdieren
in de omgeving aantreffen. Binnen de gemeente dient voorlichting te zijn geregeld
(publieksvoorlichting) met betrekking tot
de preventie en bestrijding van plaagdieren. Dit betekent dat burgers op deskundig advies kunnen rekenen bij vragen over
plaagdieren. Wanneer door of in opdracht
van een gemeente bestrijdingswerkzaamheden worden uitgevoerd, worden deze
periodiek geaudit om te beoordelen of
deze op een juiste, dus duurzame en deskundige wijze werden uitgevoerd. Wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een plaagdierbeheersbedrijf
dat in het bezit is van het KAD-Keurmerk,
komen audits op uitgevoerde werkzaamheden te vervallen.
Gemeenten die het KAD-Keurmerk ambiëren kunnen contact opnemen met
het KAD op (0317) 41 96 60

