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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van Kernachtig Wijchen inzake
rattenoverlast in Saltshof.
Kernboodschap
Ratten veroorzaken gezondheidsproblemen, economische schade en overlast. In het
verleden bestreden we ze vooral met chemische middelen (gif). Omdat dat schadelijk is
voor de mens, vogels, (huis) dieren, is sinds 1 januari 2017 een aanpak volgens
Integrated Pest Management (IPM) verplicht bij de bestrijding van ratten buiten
gebouwen. Het doel van dit beleid is chemische middelen zo min mogelijk in te zetten bij
de bestrijding van ratten. Als preventieve maatregelen niet genoeg werken, horen eerst
mechanische producten zoals klapvallen te worden ingezet. Pas als deze maatregelen
niet werken mogen ratten worden bestreden met chemische middelen.
De bestrijding van ratten is een wettelijke verplichting. De gemeente dient daar
uitvoering aan te geven. De A-watergang in Saltshof is een bekende locatie waar overlast
door ratten wordt ervaren. Jaarlijks ontvangen we daar meldingen van. In de afgelopen
jaren waren dat er jaarlijks ca. 60. In 2021 zijn het er tot nu toe 10. De indruk is dat de
bestrijding zijn vruchten begint af te werpen. Dit betekent echter niet dat we met de
bestrijding kunnen stoppen. Integendeel dit blijft een aandachtsgebied.
In 2019 zijn er afspraken met het waterschap gemaakt over de bestrijding van ratten en
de verantwoordelijkheid daarvan. Afgesproken is dat de watergang jaarlijks goed
opgeschoond wordt door het waterschap, zodat er minder schuilplekken zijn voor ratten.
Net als veel andere overheden heeft ook het waterschap het ecologisch groen- en
bermbeheer omarmd. Dit betekent dat zij ter bevordering van de biodiversiteit bermen
en taluds anders gaan beheren. Zo ook de A-watergang in Saltshof. In hun plannen is
opgenomen dat 1 talud jaarlijks 1x en de andere 2x gemaaid zou wordt. Vooraf zijn wij
hierover echter niet geïnformeerd door het Waterschap. Gezien de eerder gemaakte
afspraken hebben we alsnog met het Waterschap afgesproken dat zij nu alle taluds 2x
gaan maaien.
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Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen van de fractie van Kernachtig
Wijchen:
Vragen:
Vraag 1.
In hoeverre gebruikt de gemeente de IPM methode op Saltshof?
Antwoord1.
Conform regelgeving hanteert de gemeente, en in het verlengde daarvan de aannemer,
het zgn. Integrated Pest Management (IPM) bij de bestrijding van rattenoverlast.
Vraag 2.
Zijn er gesprekken met het waterschap over deze IPM methode en de (wettelijke)
verantwoordelijkheid die het waterschap heeft?
Antwoord 2.
Jazeker we zijn met het Waterschap in gesprek. Op de gemeente rust de zorg dat
overlastsituaties van ratten in de openbare ruimte aangepakt worden. In de praktijk
betekent dit dat in geval van een melding de situatie ter plaatse in beeld gebracht wordt.

Openbaar

Zaaknummer: 64968

In de openbare ruimte wordt een bestrijdingsactie opgestart en inwoners, bedrijven en
instanties worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. Het
gaat daarbij dan bijvoorbeeld om het opruimen van
voerplekken (volieres, kippenhokken enz.). In geval van de
A-watergang in Saltshof hebben we meerdere malen met
bewoners en het Waterschap gesproken over de
rattenoverlast. In 2019-2020 heeft het Waterschap de
watergang en de taluds daarop grondig opgeschoond. Via
huis aan huis verspreidde flyers en artikeltjes in de Wegwijs
hebben we de bewoners geïnformeerd.
Vraag 3.
Wat kan de gemeente doen indien het waterschap niet haar verantwoordelijkheid neemt?
Antwoord 3.
Het waterschap neemt haar verantwoordelijkheid. In de praktijk is het zeer lastig om de
directe oorzaak van rattenoverlast aan te tonen.
Alleen in die gevallen dat de oorzaak van de overlast aantoonbaar het gevolg is van een
overtreding van bijv. de Woningwet, het Bouwbesluit of de Afvalstoffenverordening en er
bij de perceeleigenaar geen bereidheid bestaat om maatregelen te nemen, kan er door
de gemeente handhavend opgetreden worden.
In dit geval gaat het om een watergang en kunnen we ons niet beroepen op eerder
genoemde wetgeving. Een optie is dat we een beroep doen op de Keur Waterschap
Rivierenland. In deze Keur staan regels opgenomen in verband met het onderhoud van
de watergangen/waterkeringen. Omdat het Waterschap het bevoegd gezag is kunnen we
daarvoor een verzoek om handhaving indienen bij het waterschap. Gezien de technische
staat van de watergang is dit geen reële optie.
Tot slot, als er overlast van ratten in de openbare ruimte is, dan is de gemeente aan zet
om die overlast aan te pakken. Als het waterschap eigenaar van die gronden is dan
kunnen we hen verzoeken de overlast aan te pakken. Dat hebben we in dit geval dan ook
gedaan met als resultaat dat het Waterschap de taluds gaat maaien.
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