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en antwoorden door het college verzonden op 29 maart 2016 )

Schriftelijke vragen over Riolen, Ratten en Renovatie Kanaleneiland
In Kanaleneiland Noord klagen bewoners van de Adenauerlaan en Rooseveltlaan over de grote
hoeveelheid ratten die er sinds het najaar rondlopen. Bewoners hebben klachten ingediend bij Mitros,
maar deze wijst op de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf om de ratten – zo lang deze niet de
woningen binnenkomen- te bestrijden in hun tuin. Een bewoner heeft afstand moeten doen van zijn
kippen omdat de situatie onhoudbaar was.
Inmiddels blijkt dat de plaag de bewoners boven het hoofd groeit. De ratten bouwen nesten in schuren
en komen in de huizen van de bewoners. Mitros zegt echter dat de meest waarschijnlijke oorzaak ligt
in het openleggen van de riolen afgelopen najaar, en pas in te kunnen grijpen als de riolen
gerenoveerd zijn. Deze klus moet echter eerst worden aanbesteed, en dit kan nog maanden duren. Tot
op de dag van vandaag zijn de ratten nog niet bestreden, voor zover het CDA heeft kunnen
vaststellen.
Het CDA maakt zich zorgen over de volksgezondheid van de bewoners en wil weten wat het College
gaat doen om zo snel mogelijk de rattenplaag te (doen) bestrijden. Daartoe heeft de CDA fractie de
volgende vragen:
1.

Is het college op de hoogte van de rattenoverlast op de Adenauerlaan en Rooseveltlaan in
Kanaleneiland Noord?

Ja, sinds het indienen van deze schriftelijke vragen en de media-aandacht.
2.

Wat is er tot nu toe gedaan om de rattenoverlast te bestrijden?

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast van plaagdieren in de openbare
ruimte. Zodra meldingen of waarnemingen van plaagdieren plaatsvindt ondernemen wij actie.
Zoals aangegeven bij vraag 1 was tot aan de aandacht in de media bij ons geen overlast bekend en
was tot die tijd dus ook geen actie ondernomen. De gemeentelijke riolering is onderzocht en er
zijn geen gebreken vastgesteld; er liggen geen rioleringen open.
Mitros heeft laten weten dat zij eventuele problemen met het riool ( op hun eigendom tot
aansluiting op gemeenteriool) direct oppakt. Zo zijn er in december 2015 op de
Adenauerlaan door de buurtbeheerder van Mitros verzakkingen in het straatwerk
geconstateerd op het grondgebied van Mitros. Een verzakking kan duiden op aanwezigheid
van ratten. Naar aanleiding van zijn constatering, is de riolering direct door Mitros
nagekeken (rookproeven) en zijn de problemen (twee portieken Adenauerlaan) direct
hersteld. Dezelfde dag is de buurtbeheerder ook langs de bewoners op de Adenauerlaan
(oneven huisnummers) gegaan en heeft hen gevraagd om geen etensresten en vuilnis buiten
achter te laten, maar in de ondergrondse containers te deponeren. Ook zijn er folders in de
portieken (Adenauerlaan (oneven) en de Rooseveltlaan) opgehangen, waarin bewoners
worden geïnformeerd over ratten en bestrijding hiervan. Deze folders hangen er op dit
moment nog steeds. Naast het overbrengen van informatie loopt in Kanaleneiland het
gezamenlijke broodproject van Mitros en de gemeente In aangeboden containers worden
broodresten verzameld voor hergebruik. Met het doel dat er minder brood op straat komt.
Voor de Adenauerlaan en de Rooseveltlaan heeft Mitros later dit jaar een regulier
onderhoudsproject gepland, waarbij verouderde delen van de huisrioleringen preventief
worden vervangen. Indien zich in de tussentijd problemen voordoen, kunnen bewoners dit

melden bij Mitros en worden deze verholpen. Er zijn bij Mitros geen klachten bekend van
rattenoverlast in de woningen.

3.

Welke oorzaken en oplossingen ziet het college voor de overlast?

Zie antwoorden op vraag 1 en 2.
4.

Is de wethouder bereid om met Mitros in gesprek te gaan om zo snel mogelijk de rattenplaag aan
te pakken?

Op ambtelijk niveau zijn er goede contacten tussen de beheerders van de woningen en van de
openbare buitenruimte. Naar ons oordeel is er daarom geen aanleiding, om naast deze reguliere
contacten, over te gaan tot bestuurlijk overleg.
5.

Wanneer verwacht het college dat de riolen in dit gebied volledig gerenoveerd zijn?

Eind vorig jaar zijn de aansluitleidingen in de Trumanlaan vervangen (door Mitros voor wat betreft
hun deel, door de gemeente het gedeelte in openbaar gebied). Datzelfde gebeurt later dit jaar bij
de herinrichting van de Pearsonlaan. Zolang rioolbuizen onder de grond liggen, komen er geen
ratten uit. Tijdens de vervanging kan gedurende de werkzaamheden een enkele rat uit het riool
komen, maar na de werkzaamheden is dat afgelopen. Verdere werkzaamheden zijn niet voorzien.
Het is niet de eerste keer dat er sprake is van rattenproblematiek in Kanaleneiland. Het is ook niet voor
het eerst dat er onduidelijkheid is over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Mitros, bewoners en
de gemeente over het bestrijden van rattenoverlast. Op de gemeentelijke website is geen informatie te
vinden over verantwoordelijkheden en aanpak bij rattenplagen.
6.

Is het college bereid met de woningbouwcorporaties (en zo nodig andere partijen in de stad)
afspraken te maken over het melden en aanpakken van rattenoverlast, waarbij die afspraken ook
door de verschillende partijen helder gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld op de eigen websites?

Zoals aangegeven bij vraag 4 zijn wij geregeld in overleg met woningbouwcorporaties of andere
partijen in de stad. Uiteraard zijn wij bereid ook dit onderwerp bij deze besprekingen mee te
nemen. Overigens zijn de verantwoordelijkheden in onze ogen duidelijk belegd. Deze staan
vermeld op de site van zowel gemeente als Mitros.
Overlast door ratten vergt een maat-aanpak, omdat de oorzaak velerlei kan zijn. Op de site van de
gemeente staat hoe te handelen in geval van overlast.
https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Ongediertebestr
ijding

Op de site van Mitros is eveneens informatie opgenomen omtrent de handelwijze bij ongedierte.
https://www.mitros.nl/veelgestelde-vragen/?no_cache=1&tx_irfaq_pi1%5BshowUid%5D=1170

In de onderstaande folder, die door Mitros in het gebied is verspreid, staan de verantwoordelijkheden
ook benoemd.

