Voorwoord

Nico Vonk signaleert …
Gemeentelijke plaagdierbeheersing en publieksvoorlichting
Van oudsher hebben gemeenten een taak met betrekking
tot de preventie en bestrijding van plaagdieren. Een taak die
is vastgelegd in wetgeving zoals de Woningwet en de Wet
publieke gezondheid. Veel gemeenten zien bestrijding van
ratten als gemeentelijke taak, gelet op de risico’s voor de
volksgezondheid die deze dieren met zich mee kunnen brengen. Deze gemeenten beschikken over een meldpunt waar
inwoners waarnemingen of overlast van ratten kunnen melden. Veel gemeenten hebben nog eigen bestrijdingstechnici
in dienst die voor de bestrijding van ratten zorgen. Hierbij
worden nog vaak biociden ingezet.
Het verbod op het gebruik van anticoagulantia buiten gebouwen betekent ook voor gemeenten een verandering in de
invulling van haar gemeentelijke taak. Nog meer dan vaak
al wordt gedaan, dient de aandacht te zijn gericht op de preventie, aangezien het gebruik van anticoagulantia buiten gebouwen alleen nog is toegestaan onder strikte voorwaarden
en alleen als het treffen van alle noodzakelijke preventieve
maatregelen en het toepassen van alternatieve methoden niet
het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Het is van belang dat aanwezigheid van ratten in een
vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd. KAD-Publieksvoorlichting maakt dit mogelijk door
inwoners de aanwezigheid van ratten bij het KAD-Meldpunt
te laten melden. Ruim 35 procent van de gemeenten maakt
al gebruik van deze dienstverlening. Iedere melding wordt
geregistreerd waarop de melder informatie ontvangt over
de biologie, de preventiemaatregelen en de juiste wijze van
aanpak. Wanneer uit meldingen blijkt dat de gemeente actie
moet ondernemen, gaat er vanuit KAD-Publieksvoorlichting
een signaal naar de gemeente. De laatste KAD-Kenniskring
stond in het teken van dit thema. In navolging van deze kenniskring organiseert het KAD bijeenkomsten in het land (per
provincie) om gemeenten nog beter over deze dienstverlening te kunnen informeren. Op 23 september zal bij de gemeente Utrecht een bijeenkomst worden gehouden waarvoor
alle Utrechtse gemeenten zijn uitgenodigd.
Nico Vonk, directeur Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
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