Publieksvoorlichting

KAD on Tour
Op 28 mei jl. organiseerde het KAD in het Natuurhistorisch Museum te
Rotterdam een kenniskring met het thema ‘Duurzaam plaagdierbeheer
in de stad’. Tijdens deze kenniskring bleek dat veel gemeenten worstelen met het invulling geven aan hun gemeentelijke taak met betrekking tot de beheersing van plaagdieren. Steeds terugkerende vragen
zijn: Waaruit bestaat de gemeentelijke taak? Waar is dit geregeld? Hoe
vullen we dit praktisch in?
Dit wordt ook zichtbaar wanneer je de
vermeldingen bekijkt op gemeentelijke
websites na het invoeren van de zoekterm
‘ongedierte’. Grote diversiteit aan invulling wordt zichtbaar, van gemeenten die
aangeven plaagdierbeheersing niet als
gemeentelijke taak te zien tot gemeenten
die volledige service aan hun burgers verlenen bij overlast van plaagdieren.
Naast het feit dat gemeenten worstelen
met het invulling geven aan de plaagdierbeheersing, doen zich ook nog wettelijke
veranderingen voor en verandert de publieke opinie, waarbij de roep om oplossingen die dier- en milieuvriendelijker zijn
groter wordt. De transitie van ongediertebestrijding naar plaagdierbeheersing en
het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten gebouwen vereisen een
verandering van aanpak.

Verantwoordelijkheid
Gemeentelijke taak betekent niet dat de
verantwoordelijkheid ook primair bij de
gemeente ligt. Deze ligt in eerste instantie
bij de burger, als eigenaar van gebouwen
en terreinen. De eigenaar kan ook een
woningbouwvereniging zijn die woningen
aan burgers verhuurt. In dat geval ligt de
verantwoordelijkheid bij de woningbouwvereniging, tenzij het Burgerlijk Wetboek,
in de lijst van kleine herstellingen, anders
voorschrijft. Gebouwen dienen in goede
staat te verkeren waardoor ratten en muizen niet kunnen binnendringen. Terreinen moeten rein zijn om aantrekking van

plaagdieren te voorkomen en er mogen
geen handelingen worden verricht die
zorgdragen voor schade of die overlast van
hinderlijk gedierte veroorzaken.

Publieksvoorlichting
Het KAD streeft naar samenwerking met
gemeenten voor het verzorgen van publieksvoorlichting. Publieksvoorlichting
zorgt er namelijk voor dat mensen de beschikking hebben over informatie met betrekking tot de preventie en bestrijding van
plaagdieren. Traditioneel is gemeentelijk
beleid alleen gericht op de preventie en
bestrijding van ratten. Niet opmerkelijk,
aangezien deze diersoort bekend staat als
potentiele overbrenger van infectieziekten.
Publieksvoorlichting reikt echter verder en
betreft alle diersoorten. Doelstelling hiervan is te voorkomen dat burgers onnodig,
met onjuiste middelen of op onjuiste wijze
gebruik maken van bestrijdingsmiddelen.
Door goede informatievoorziening kan
de verantwoordelijkheid voor de preventie van plaagdieren bij de burger worden
neergelegd.

Publieksvoorlichting
• Preventie leidt tot minder gebruik van be-

strijdingsmiddelen (milieu)
• Preventie leidt tot kostenbesparing (eco-

nomie)
• Preventie voorkomt verspreiding infectie-

ziekten en schade (gezondheid)
• Preventie voorkomt ontwikkeling en doden van ongewenste dieren (dierwelzijn)

KAD on Tour
In navolging van de kenniskring ‘Duurzaam plaagdierbeheer in de stad’ gaat
KAD ‘on Tour’ door het land. Per provincie worden de gemeenten uitgenodigd
voor een minisymposium. Men krijgt uitleg over genoemde veranderingen en over
een optimale invulling van de gemeentelijke taken. Daarnaast is er ruimte voor
uitwisseling tussen gemeenten. De aftrap
was in de provincie Utrecht, gefaciliteerd
door de gemeente Utrecht waar de bijeenkomst werd gehouden. Na Utrecht volgde
provincie Gelderland. Voor alle Gelderse
gemeenten heeft het KAD op 19 november
jl. in eigen huis een bijeenkomst georganiseerd. Op 20 januari 2016 (de datum is
nog onder voorbehoud) is het KAD te gast
in provincie Groningen, gefaciliteerd door
gemeente Groningen. Wanneer u geïnteresseerd bent om een bijeenkomst bij te
wonen maar deze is nog niet in uw provincie gepland, neem dan contact op met
het KAD (mmiddelkoop@kad.nl).
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