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Samenvatting
Met de voorliggende verkenningsstudie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: “Wat wordt
er al gedaan op het vlak van voorlichting en kennisuitwisseling binnen gemeenten bij
knaagdierbeheersing en welke behoeftes en kansen liggen er voor de toekomst?”. Deze
verkenning biedt hiermee een eerste stap in het vinden van raakvlakken tussen gemeenten en
het uiteindelijk bij elkaar brengen van gemeenten in zowel de preventie als de samenwerking
binnen de Integrated Pest Management (IPM)-aanpak.
Om te komen tot een gedegen communicatie en samenwerkingsaanpak, is het belangrijk om de
organisatie en het beleid van knaagdierbeheersing op orde te hebben. De ervaringen hierin
verschillen per gemeente. Met name kleinere gemeenten hebben knaagdierbeheersing als één
van vele taken in een portefeuille weggelegd, zoals bij reiniging, afval of groen. Met weinig
capaciteit of budget is er beperkte ruimte om apart beleid op te zetten en door te voeren.
Grotere gemeenten hebben niet alleen meer gerichte aandacht en beleid voor
knaagdierbeheersing, ook pakken zij dit integraal op. Met meer capaciteit en een hoger budget
kan knaagdierbeheersing hier breder worden aangepakt.
Grotere gemeenten hebben hierdoor ook meer ruimte voor het ontwikkelen van
communicatiemiddelen. De aanpak hiervoor is tevens al weggelegd en onderbouwd in integraal
beleid en plannen. Gemeenten als Utrecht, Rotterdam en Amsterdam leggen de focus op het
aanpakken van de bron: het gedrag van inwoners en bedrijven. Onderwerpen als voedselafval
tegengaan (zoals het voeren van eenden), afval bijplaatsing of -dump voorkomen en oplossingen
in huis, staan centraal in de communicatie. Het bieden van handelingsperspectief wordt hierbij
als essentieel aangemerkt, al is het nog zoeken voor gemeenten welke mogelijkheden in
overlastsituaties zij kunnen aanbieden en realiseren.
Kleinere gemeenten zetten beperkte communicatie in op knaagdierbeheersing. Gemeenten laten
weten dat zij behoefte hebben in het uitwisselen van voorbeelden van communicatie (middelen,
boodschap, doelgroepen) of protocollen, stappenplannen en tips voor gedragsverandering.
Gemeenten zijn vaak niet op de hoogte hoe buurgemeenten knaagdierbeheersing oppakken of
bij wie dit is weggelegd. Er liggen kansen in het verbinden van gemeenten in eenzelfde regio op
knaagdierbeheersing. Mogelijk kan worden aangehaakt bij structurele overlegstructuren of
samenwerkingen op gerelateerde thema’s, zoals zwerfafval.
Enkele succesverhalen in samenwerking binnen de regio komen uit Noord- en Midden Limburg
(projectgroep zwarte rat) en een recente samenwerking in Zeeland. Hier leggen buurgemeenten,
waterschappen, plaagdierbestrijders of de provincie het contact met elkaar.
Het betrekken van het netwerk binnen de gemeente wordt als belangrijk ervaren. Het aan tafel
krijgen en houden van de juiste partijen is een groot knelpunt. Gemeenten kunnen hier meer de
regie in pakken. Het aannemen van een meer stimulerende en faciliterende rol helpt in het
bewustmaken, het bereiken en betrekken van de juiste partijen. De rol en strategie die de
gemeente aanneemt, heeft impact op de effectiviteit van samenwerking met partijen en het
bereiken en voorlichten van de doelgroep. Ondersteuning vanuit de Rijksoverheid en
samenwerking op landelijk en regionaal vlak helpt gemeenten de IPM aanpak te realiseren.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De aanpak van ratten en muizen heeft zich ontwikkeld van bestrijden naar beheersen. Waar
voorheen rodenticiden (chemische bestrijdingsmiddelen) werden gebruikt, ligt nu de focus op
een geïntegreerde plaagdierbeheersing, ook wel Integrated Pest Management of IPM-aanpak
genoemd. Deze aanpak gaat allereerst uit van monitoren en het voorkomen van
knaagdieroverlast. Als er na toepassing van de preventieve maatregelen toch overlast ontstaat, is
de volgende stap om niet-chemische bestrijdingsmiddelen (zoals klapvallen) in te zetten. Pas als
deze onvoldoende werken mogen als laatste stap rodenticiden worden ingezet. Rond 2023 wordt
de IPM-aanpak verplicht voor de bestrijding van ratten en muizen binnen en buiten gebouwen,
bij gebruik van bepaalde chemische middelen (anticoagulantia). Met de huidige ontwikkelingen is
het zaak om de IPM-aanpak breed uit te dragen en te implementeren.
Om de uitvoering van knaagdierbeheersing te kunnen optimaliseren, heeft het RIVM eind 2019
een verkennend onderzoek gedaan naar de effectiviteit en optimalisatie van IPM bij
knaagdierbeheersing. Uit dit rapport (Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing, 2019) komt
naar voren dat er de nodige knelpunten zijn:
Onvoldoende kennis bij inwoners over gemeentelijk knaagdierbeleid en de
verantwoordelijkheid die zij zelf hebben;
Onvoldoende aandacht voor preventieve maatregelen;
Gemeenten pakken regierol onvoldoende op;
Onderhoud openbare ruimte is niet op orde.
Het RIVM onderzoek is tevens recentelijk aan de Tweede Kamer gepresenteerd. In de
begeleidende brief1 wordt de volgende voorwaarde voor het slagen van preventie van
knaagdieren gesteld: het realiseren van voldoende kennis en bewustzijn bij alle betrokkenen. De
invulling en ondersteuning van gemeenten bij kennisuitwisseling en voorlichting is hierbij een
randvoorwaarde.
De knelpunten laten zien dat er voornamelijk kansen liggen bij gemeenten in het preventief
voorlichten van hun inwoners en het uitwisselen van kennis met andere gemeenten. Om gevolg
te geven aan deze resultaten is de eerste stap om te achterhalen waar vanuit gemeenten de
behoeften liggen rond kennisuitwisseling en voorlichting over de IPM-aanpak bij
knaagdierbeheersing. Met de voorliggende verkenningsstudie wordt een eerste stap gezet om
hier antwoord op te geven.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s)
heeft aan de gemeente Capelle aan den IJssel opdracht verleend voor uitvoering van deze
verkenning. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de verkenning laten uitvoeren door Antea
Group.

1

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 21 oktober 2020, 28286-1129
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1.2

Scope en doel
Het doel van deze verkenningsstudie is het in beeld brengen van de huidige aanpak, ervaringen,
toekomstige behoeftes en doelen bij de onderwerpen voorlichting en communicatie en
kennisuitwisseling over knaagdierbeheersing. Wat gebeurt er al qua communicatie en
kennisuitwisseling en welke middelen, voorbeelden en succesverhalen zijn er al bekend bij
gemeenten?
De hoofdvraag van het verkennend onderzoek luidt als volgt:
“Wat wordt er al gedaan op het vlak van voorlichting en kennisuitwisseling bij gemeenten binnen
knaagdierbeheersing en welke behoeftes en kansen liggen er voor de toekomst?”
Vanwege de gemeentelijke vrijheid in de aanpak en organisatie van knaagdierbeheersing,
verschilt huidige en gewenste aanpak per gemeente en regio. In deze verkenningsstudie staan
hierbij de individuele ervaringen, behoeftes en kansen per gemeente centraal. Omdat de
organisatie, aanpak en aanwezigheid van (integraal) beleid op knaagdierbeheersing een grote
impact hebben op de mate en manier van communiceren naar inwoners of met andere
gemeenten, zijn deze aspecten niet los te zien van de huidige verkenning. Het inventariseren van
de effectiviteit van het gemeentelijk beleid is echter geen onderdeel van deze verkenning.
De uitvoering en de resultaten van de verkenningsstudie leiden niet alleen tot inzicht in de
behoeftes bij individuele gemeenten maar ook in mogelijke raakvlakken tussen gemeenten en
het uiteindelijk bij elkaar brengen van gemeenten in zowel de preventie als de samenwerking
binnen de IPM-aanpak.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de methode van de verkenningsstudie toegelicht en worden benoemd
welke gemeenten en partijen zijn betrokken in het onderzoek. Hoofdstuk 3 beschrijft het huidige
beeld bij gemeenten en hun ervaringen in organisatie, beleid, communicatie, kennisuitwisseling
en samenwerking. Hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. beschrijft vervolgens de
meest voorkomende knelpunten en hoofdstuk 5 beschrijft de meest genoemde behoeftes door
gemeenten. In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.
In de bijlagen zijn voorbeelden opgenomen van communicatiemiddelen van gemeenten op het
gebied van knaagdierbeheersing.

2

Methode

2.1

Opzet verkenning
In de huidige verkenning worden de ervaringen van voornamelijk gemeenten in beeld gebracht.
De focus lag hierbij op een persoonlijke benadering, door het gesprek aan te gaan. Gemeenten
zijn ofwel individueel geïnterviewd of middels een discussie met meerdere gemeenten, waar dit
mogelijk was. De interviews zijn telefonisch of digitaal gevoerd.
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De gemeenten zijn benaderd op basis van eerdere deelname van het RIVM onderzoek, waardoor
contactgegevens bekend waren. Verder zijn gemeenten breed benaderd om zo tot de juiste
contactpersonen te komen en een gesprek te kunnen inplannen. Gemeenten die een bijdrage
hebben geleverd aan het RIVM onderzoek zijn benaderd voor de huidige verkenning, evenals
gemeenten waar uit deskresearch bleek dat zij rattenoverlast hebben (gehad), communicatie
over knaagdierbeheersing online hebben staan of na doorverwijzing vanuit andere gemeenten.
Gemeenten die binnen de doorlooptijd van de verkenningsstudie beschikbaar waren zijn
geïnterviewd.
In de verkenning is zoveel mogelijk een landelijke dekking van betrokken gemeenten nagestreefd,
tevens naar advies van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (hierna KAD). Elke regio en
daarmee elke gemeente heeft namelijk haar eigen specifieke omstandigheden die van invloed
kunnen zijn op beleid, uitvoering en type voorlichting. Denk hierbij aan de landinrichting of
knaagdiersoorten die in bepaalde regio’s wel of niet voorkomen. Dit is sterk bepalend voor de
inhoud van de voorlichting, de handelingsperspectieven die een gemeente kan aanbieden (een
duidelijke actie of mogelijkheden om in een situatie te handelen) en op het te voeren beleid.
In de interviews is hierom allereerst gevraagd naar de knaagdieroverlast in de gemeente en de
algemene aanpak binnen de gemeente op knaagdierbestrijding en -beheersing en hoe dit intern
of extern is georganiseerd. Vervolgens is gericht ingegaan op de organisatie en invulling van
communicatie, samenwerking en kennisuitwisseling op het thema en wat hierin de ervaringen,
behoeftes en kansen zijn voor de desbetreffende gemeente.

2.2

Gesproken partijen
In totaal zijn er interviews gevoerd met 10 gemeenten. In onderstaand overzicht staan de
gesproken gemeenten in alfabetische volgorde, met de gesproken afdeling(en) tussen haakjes
vermeld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gemeente Assen (Reiniging)
Gemeente Amsterdam (GGD Amsterdam)
Gemeente Capelle aan den IJssel (Afval)
Gemeente Eindhoven (Groenbeheer)
Gemeente Leeuwarden (Groen)
Gemeente Leudal (Buitendienst, bestrijding)
Gemeente Middelburg (Afval, groen)
Gemeente Nijmegen (Wijkbeheer)
Gemeente Rotterdam (Plaagdierbestrijding)
Gemeente Utrecht (Communicatie)

Figuur 1: Lijst en kaartweergave van de gesproken
gemeenten
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Hiernaast zijn er interviews gehouden met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen en de
Dierenbescherming als essentiële stakeholders.
De resultaten van de gesprekken zijn geanalyseerd en samengevat, die in de komende
hoofdstukken gepresenteerd wordt. De bevindingen in ervaringen en behoeftes zijn direct
gekoppeld aan de gesproken gemeenten, tenzij anders aangegeven. Concrete voorbeelden vanuit
de gesproken gemeenten zijn weergeven in kaders. Aanvullende inzichten, voorbeelden en
middelen die door deskresearch of vanuit de gesproken gemeenten zijn achterhaald, zijn in de
analyse en conclusies verwerkt.

3

Huidig beeld

3.1

Organisatie
De aanpak en uitvoering van knaagdierbeheersing binnen gemeenten is allereerst afhankelijk van
hoe het onderwerp is georganiseerd en belegd, binnen of buiten de gemeente. De gemeente
heeft een zorg- en onderzoeksplicht om overlast en meldingen daarvan op te pakken. Hoe dit
wordt georganiseerd of weggelegd, kunnen gemeenten zelf bepalen.
De precieze invulling van de organisatie verschilt dan ook bij de gesproken gemeenten, waarin de
verschillende taken en rollen zijn verdeeld over de gemeente, ongediertebestrijders en/of
externe partijen zoals het KAD. De rol en verantwoordelijkheid die de gemeente hierin pakt
verschilt enorm. De meeste gesproken gemeenten besteden de uitvoering van
knaagdierbeheersing uit bij ongediertebestrijders. Hier hoort het afhandelen van meldingen bij,
en soms ook het informeren en voorlichten van bewoners. Gemeenten houden de registratie van
het aantal meldingen van muizen of ratten graag in eigen beheer.
Verschillen in organiseren: voorbeelden
Gemeente Rotterdam heeft knaagdierbeheersing geheel intern weggelegd. Met een
team van 15 mensen wordt knaagdieroverlast aangepakt.
Gemeente Eindhoven heeft een uitgebreide serviceovereenkomst met het KAD. Het
KAD registreert meldingen, handelt de meldingen af en geeft inwoners advies.
Gemeente Middelburg heeft de uitvoering volledig uitbesteed bij een vaste
ongediertebestrijder. De aanpak is met name uitvoeringsgericht.
Belegging binnen gemeente
Ook als rollen en taken binnen de gemeente belegd zijn, zie je verschillen in de manier hoe deze
taken zijn belegd. Knaagdierbeheersing wordt vaak bij het beheer openbare ruimte weggelegd, in
de tak van (wijk)onderhoud of afvalinzameling. Hiernaast zie je het bij medewerkers op thema
groen of (stads)ecologie in het takenpakket zitten. Bij gemeenten met meer focus op de
preventieve kant en de invulling van voorlichting, zie je ook communicatiemedewerkers
betrokken bij het onderwerp.
De afdeling of tak binnen de gemeente waarin knaagdierbeheersing is belegd, heeft invloed op
de insteek en lijntjes met relevante thema’s die aan knaagdierbeheersing worden gekoppeld. Zo
zal een belegging bij een afdeling of medewerker op groen de koppeling met thema’s als
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natuurlijke bestrijding, roofdieren en biodiversiteit logisch maken. Indien dit is belegd bij
medewerkers van de afval(inzameling), wordt de koppeling gelegd met voedselafval, bijplaatsing
van afval naast containers en broodbakken eerder een plek krijgt.
De versnippering in beleid wordt mede hierdoor in stand gehouden, doordat
knaagdierbeheersing is weggelegd bij slechts één afdeling. Knaagdierbeheersing is vaak nog een
los eilandje binnen de gemeente, of zelfs een ondergeschoven kindje. Zo zie je bij enkele
gesproken gemeenten dat knaagdierbeheersing slechts als één van de vele taken wordt
opgenomen in het taakpakket. Dit is met name het geval bij kleinere gemeenten. De organisatie
bepaalt in deze zin deels de mate waarop knaagdierbeheersing integraal kan worden aangepakt
binnen de gemeente.
Belang van interne organisatie
Gemeente Utrecht heeft knaagdierbeheersing van afdeling Inzameling, Markten en Havens
naar de afdeling Wijkonderhoud & Service ondergebracht. Collega’s zijn hier uitgebreid in
meegenomen, hebben de opleiding Plaagdierbeheersing gevolgd en hebben duidelijke
werkinstructies meegekregen. Deze verschuiving in organisatie heeft ervoor gezorgd dat
knaagdierbeheersing beter is weggelegd en breder kan worden opgepakt, al blijft het soms
even zoeken. Utrecht geeft hierbij aan dat de interne organisatie erg belangrijk is: Heb je het
onderwerp bij de juiste afdeling en bij de juiste mensen weggelegd? Heb je zelf genoeg
expertise in huis of heb je hier hulp of ondersteuning bij nodig? Wat moet er gebeuren om
collega’s te helpen of op te leiden?
Gebiedsgericht werken
Gemeente Amsterdam heeft een meerjarenplan Openbare Ruimte opgesteld. Hierin staat
integraal en gebiedsgericht werken centraal. Er zijn coördinatoren aangesteld die initiatieven
organiseren in hun eigen gebied. Ook zijn er gebiedsplannen opgesteld om rattenbeheersing
per gebied aan te pakken, gericht op de specifieke problematiek, aandachtspunten en
doelgroepen aanwezig per gebied.
Ook Gemeente Rotterdam hanteert een gebiedsgerichte aanpak. Met de belangrijkste
partijen aan tafel wordt gezamenlijk bekeken wat het probleem is, welke maatregelen er nodig
zijn en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Binnen de gebieden wordt participatie met
inwoners en woningbouwcorporaties gerealiseerd. Ze zijn op kleine schaal begonnen om
contacten te leggen met partijen en het maatschappelijk netwerk in beeld te krijgen. In
overleg tussen gemeente Rotterdam en gemeente Capelle aan den IJssel komt de behoefte
naar boven om de uitvoering van knaagdierbeheersing regionaal te regelen, waarbij grotere
gemeenten de taken van kleinere (buur)gemeenten opnemen.
Interne belegging
Gemeente Leeuwarden heeft knaagdierbeheersing verdeeld belegd. Zo valt het deels onder
Bouw, Wonen en Milieu (o.a. gelinkt aan afvalinzameling) en ligt de uitvoering deels bij Groen.
De meerwaarde aan het koppelen met Groen is de link die kan worden gelegd met thema’s als
biodiversiteit, maaibeleid en ecologie.
Gemeente Assen heeft knaagdierbeheersing belegd bij team Afval, al is daar te weinig
capaciteit beschikbaar om gericht beleid op te zetten, waardoor collega’s bij andere afdelingen
betrokken moeten worden.
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3.2

Beleid
Naast de verschillen in organisatie van knaagdierbeheersing bij gemeenten, zijn er ook verschillen
in de aanwezigheid van gemeentelijk beleid op knaagdierbeheersing, de insteek en/of
integraliteit van dit beleid en de wijze van doorvoering van dit beleid.
De meeste gemeenten hebben (nog) geen apart beleid gericht op knaagdierbeheersing. Met
name kleinere gemeenten, die minder ruimte in budget en/of capaciteit hebben, hebben geen
apart beleid voor knaagdierbeheersing opgesteld. De uitvoering gebeurt hier met name ad hoc
en probleemgestuurd: er wordt geacteerd bij hoge noodzaak (bij hoge hinder of overlast, schade
of gevolgen voor de volksgezondheid) of druk vanuit de media of politiek. De focus ligt
vervolgens voornamelijk op het oplossen van de overlast (het bestrijden van knaagdieren).
Een andere reden voor het ontbreken aan beleid is gebrek aan urgentie binnen de gemeente.
De gemeenten die wel beleid hebben op knaagdierbeheersing, zijn met name grotere steden die
hier ook meer budget voor vrij kunnen maken of gemeenten waar de urgentie hoger ligt. Het
nadenken over en het vastleggen van de gemeentelijke doelen, aandachtspunten en werkwijzen
is dan een eerste stap. In welke mate het beleid breed of integraal wordt ingestoken, of juist
slechts los of versnipperd aanwezig is, bepaalt de effectiviteit van het beleid en invulling van IPM.
Gemeente Utrecht is gegaan van een louter reactieve aanpak naar een integrale aanpak. Waar
ze voorheen alleen meldingen afhandelden, maken ze nu werk van de IPM-aanpak. In de
Notitie Aanpak Plaagdierbeheersing (2020) zetten ze het proces, de verantwoordelijkheden en
rollen uiteen en geven ze aandacht aan het beleid op meldingen, monitoren, communicatie,
aanpak op groen, riolering, zwerfafval, onderhoud gebouwen, voedselaanpak, handhaving en
dierenwelzijn.
Grote stad of klein dorp
De mate van problematiek en aanpak verschilt tussen grote steden en kleine dorpen. Steden
hebben meer budget en hebben daarmee meer ruimte om breder te kijken. Zij worden hier ook
op aangekeken. Kleinere dorpen hebben minder capaciteit, budget of urgentie. Ook is hier het
beleid eerder versnipperd of is er geen trekkende ambtenaar die zich geheel verantwoordelijk
kan stellen voor knaagdierbeheersing. Waar de grootste kansen of aangrijpingspunten voor
kleine gemeenten liggen en waar ondersteuning in nodig is, vereist nader gericht onderzoek.
Hiernaast zitten er ook verschillen in organisatie en beleid tussen steden en dorpen. Zo hebben
kleinere gemeenten een gesloten voedselafvalsysteem, waar inwoners hun gft afval in een aparte
minicontainer kunnen aanbieden. Een stad als Amsterdam heeft weer eigen problematiek, met
grootschalige consumptie en gebruik van afvalcontainers in de wijk in plaats van minicontainers
per huishouden. “De rat hoort bij de stadscultuur”, geven Utrecht en Amsterdam aan. Je kunt de
rat niet geheel wegdenken of wegkrijgen uit de stad. Wel is het beperken en voorkomen van
overlast belangrijk.
Sectoraal beleid
De versnippering in beleid komt ook bij uit de verkennende interviews naar boven. Gemeenten
hebben het onderwerp knaagdierbeheersing bij verschillende afdelingen belegd. Met deze
variërende insteek worden ook verschillende koppelingen te leggen met knaagdierbeheersing.
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Hieronder wordt per sector beknopt weergegeven welke links gemeenten leggen met
knaagdierbeheersing.
Groen
De koppeling met groen biedt voor een milieuvriendelijke knaagdierbestrijding, door het inzetten
van natuurlijke roofdieren of de link met ecologisch maaibeleid.
Afval of Reiniging
De koppeling met afval of reiniging biedt kansen voor het aanpakken en voorkomen van
voedselafval, afvaldump bij hoogbouw, naast containers of in water of natuur, het op orde
brengen van de (gesloten) afvalinzameling en het aanbieden van broodcontainers.
Dierenwelzijn
Vanuit de IPM-aanpak is de link met dierenwelzijn van belang, zowel in het gebruik van
diervriendelijke bestrijdingsmiddelen en vangmethoden, alsook het voorkomen van overlast.
Bouw
In (woning)bouw liggen kansen voor het toetsen van bouwplannen, waarbij knaagdierbeheersing
al aan de voorkant wordt meegenomen. Hiernaast liggen kansen voor natuurinclusief bouwen.
Riolering
Het beheer en onderhoud van riolering zorgt voor een beheersing van rattenoverlast in de
buitenruimte.
Monitoren
Gemeenten hebben een onderzoeksplicht om meldingen te analyseren. Veel gemeenten houden
dan ook meldingen zelf bij in een eigen meldingssysteem of laten meldingen registreren door een
externe partij (zoals het KAD). Bewoners kunnen hier voornamelijk algemene meldingen over
ongedierte maken, waarin ook ongedierte als de eikenprocessierups in wordt meegenomen.
Hiernaast zijn er ook meldingen van ratten of muizen die bij andere partijen binnenkomen, zoals
woningbouwcorporaties.
Gemeente Amsterdam heeft platform Stop De Rat opgezet. Dit is een platform wat zo min
mogelijk ‘top-down’ vanuit de overheid overkomt op inwoners. Het platform draait om het
beeld dat vanuit de buurt zelf komt: een “bottom-up” manier van organiseren én monitoren.

Figuur 2: Betrokken wijken in meldingsplatform Stop de Rat van gemeente Amsterdam
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Tips
-

-

Gemeente Leudal, de projectgroep zwarte rat geeft aan dat het belangrijk is dat
inwoners de gemeente weten te vinden en vertrouwen. Op deze manier stimuleer je
het melden van ratten en muizen. Inwoners moeten zonder schaamte kunnen en
willen melden. Hiervoor moet de gemeente de rol pakken om inwoners goed uit te
leggen hoe en waarom knaagdierbeheersing wordt opgepakt. Inwoners waarderen
deze inzet en geven aan veel ervan te leren.
Gemeente Amsterdam geeft als tip om groeninrichters, planologen en
(landschaps)architecten bewust te maken van de IPM-aanpak en de rol die zij kunnen
spelen in het integreren van de IPM-aanpak in de inrichting van de openbare ruimte.

Knelpunten
Gemeente Eindhoven benoemt dat zij in de uitvoering wel volgens IPM-maatregelen
werken, maar er nog niet bewust genoeg mee bezig zijn. De plek van knaagdieren in
beleid mist nog, evenals het integrale aspect. Gemeente Eindhoven ervaart hiernaast
knelpunten in het visueel inspecteren van de buitenruimte door middel van
schouwen. Voor de monitoring van knaagdieren liggen nog verbeteringskansen.
Gemeente Middelburg is op zoek naar meer lijn in beleid en uitvoering. Nu is het, bij
beperkte problematiek, nog geen probleem. Mocht de problematiek stijgen, stijgt
echter ook de behoefte aan eenduidig beleid.
Gemeente Assen geeft aan niet de capaciteit te hebben om (integraal) beleid op te
stellen specifiek voor knaagdierbeheersing. Het uitzetten van deze taak bij andere
collega’s of afdelingen
Gemeente Leeuwarden heeft behoefte aan een gestructureerde werkwijze vanuit de
juiste context en voor de continuïteit binnen de organisatie, zonder een zoveelste
beleidsstuk te moeten opleveren met vastgelegde regels met een wijzende vinger
naar de inwoner. Zij zijn op zoek naar een positieve werkwijze die inwoners genoeg
ruimte geeft.
Gemeente Amsterdam geeft aan dat het steeds makkelijker wordt voor inwoners om
overlast te melden. Mensen kunnen via hun telefoon een foto maken en deze snel
insturen. Het grip houden op al deze meldingen en het afhandelen ervan is dan een
uitdaging. Bepalen wie meldingen oppakken en om probleemsituaties eerder te
signaleren zorgt voor een efficiëntere afhandeling.
Meerdere gemeenten geven aan dat het totale beeld van het probleem (wat en
waar) binnen hun eigen gemeente ontbreekt. Gemeenten hebben bijvoorbeeld vaak
geen of beperkt zicht op meldingen die bij woningbouwcorporaties binnenkomen.

3.3

Communicatie en voorlichting
Wanneer gemeenten over (preventief of IPM gerelateerd) beleid beschikken, kunnen zij deze
doelen, aandachtspunten of strategieën doorvertalen naar communicatie en voorlichting naar
bewoners. Dit vertaalt zich niet alleen in de wijze van communiceren (door wie, wanneer en
waar) maar ook de inhoud van de informatie en het doel van de communicatie. Zonder beleid
met uitgangspunten, doelen en plannen ten grondslag aan de communicatie over
knaagdierbeheersing, blijft de communicatie ad hoc ingestoken. Omdat knaagdierbeheersing in
elke gemeente anders geregeld is, is het extra belangrijk dat elke gemeente informatie over hun
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knaagdierbeleid communiceren aan inwoners en bedrijven, wie wanneer welke
verantwoordelijkheden hebben en de noodzaak en insteek van de IPM-aanpak.
De inzet op communicatie en voorlichting vanuit gemeenten is relatief beperkt. Veel gemeenten
laten de uitvoerende partij communicatie oppakken richting inwoners of hebben zelf enige, maar
beperkte, informatie beschikbaar op de gemeentewebsite.
Communicatie en voorlichting helpt niet alleen in het vergroten van bewustzijn van inwoners en
bedrijven over de aanpak en verantwoordelijkheden in knaagdierbeheersing in de gemeente, ook
vergroot het de kans op melden bij inwoners en het (actief) meewerken aan knaagdierpreventie.
Er zijn verschillende thema’s die in de gesprekken naar voren komen, zoals potentiële
onderwerpen waar een gemeente over zou moeten communiceren om knaagdieroverlast te
voorkomen:
-

-

-

Voedselafval / voeren van eenden en vogels
Voedselafval is een grote oorzaak voor rattenoverlast. Voedselafval kan voorkomen als
zwerfafval of als restant door het voeren van eenden, vogels of andere dieren. Hier zit
een onbewust karakter (het oogt onschuldig, mensen weten niet dat het slecht kan zijn
voor de vogels en het is met name een probleem als er overmatig gevoerd wordt), een
sociaal karakter (eenden voeren is vaak een uitje) en een religieus of principieel karakter
(het niet juist vinden om voedsel weg te gooien of te verspillen).
Afval bijplaatsing / zwerfafval
Afval dat wordt gedumpt in de buitenruimte, van een balkon wordt gegooid, naast
containers wordt geplaatst of als zwerfafval in de buitenruimte terecht komt, kan ratten
aantrekken. Vaak komt deze problematiek op specifieke locatie voor: bijvoorbeeld bij
afvalcontainers of bij hoogbouw.
In of onder de woning
Gebreken binnen de woning (gaten, kieren) kunnen leiden tot ratten- of muizenoverlast.
Het (helpen of laten) aanpakken van deze gebreken door de inwoners of verhuurders
zorgt voor het inperken van de overlast. Deze gebreken kunnen zowel bij oudere huizen
als bij nieuwbouw voorkomen. Ook gebreken in de riolering moet snel worden
gelokaliseerd en aangepakt om de verschuiving in rattenoverlast van buiten naar binnen
te voorkomen en beheersen.

Een groot deel van de oplossing zit in het aanpakken van probleemgedrag en het realiseren van
gedragsverandering. Een beginnende stap hierbij is het creëren van bewustzijn en het
communiceren van de juiste boodschap, op het juiste moment en naar de juiste doelgroep. “Het
begint en eindigt met communiceren, en tussendoor blijf je de boodschap herhalen,” aldus
gemeente Leudal.
Huidige communicatie vanuit de gesproken gemeente over knaagdierbeheersing
Alle gesproken gemeenten hebben informatie op de gemeentewebsite over het
melden van knaagdieroverlast.
In gemeente Eindhoven wordt eens per kwartaal via een huis-aan-huisblad
voorlichting geven over knaagdierbeheersing.
In gemeente Amsterdam wordt samen met GGD Amsterdam verschillende middelen
ingezet, waaronder gericht op het tegengaan van voedselafval/eenden voeren.
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-

In verschillende gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Arnhem (zie Figuur
4)) staan informatieborden om voeren van watervogels tegen te gaan.
In gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag2, worden verschillende (digitale en
fysieke) middelen ingezet. Zo wordt ten tijde van de verkenningsstudie borden met
informatie over rattenoverlast op drukbezochte plekken geplaatst.

In de gemeente Utrecht is in het voorjaar van 2020 een grote, brede campagne opgezet: “Rat in
de Stad. Zo voorkom je dat.”

Figuur 3: Communicatiecampagne van Gemeente Utrecht. Rat in de Stad. Zo voorkom je dat!

De Rat in de Stad campagne van gemeente Utrecht is een voorbeeld van een positieve
voorlichtingscampagne gericht op preventie. Toch geeft de gemeente Utrecht aan dat ze er
nog lang niet zijn. “De campagne is slechts een eerste stap. Om gedragsverandering te
realiseren” De gemeente is van plan de campagne in 2021 voort te zetten en deze concreter
en gericht in te zetten op probleemlocaties.
Ook kreeg de gemeente veel vragen over het juiste handelingsperspectief. Zeker met het
voeren van eenden of andere vogels is dit lastig. Een goed alternatief om aan te bieden als
handelingsperspectief ontbrak nog. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar gemeente
Rotterdam waar broodbakken worden ingezet.
Landelijk zie je gemeenten ook het contact met waterschappen aangaan om de communicatie op
knaagdierbeheersing in te richten. Zo heeft gemeente Arnhem in samenwerking met Waterschap
Rivierenland in 2019 een campagne tegen het voeren van watervogels gestart. Meer
voorbeelden van communicatie tegen het voeren van watervogels staan in de bijlagen.

2

Haagse Handen, Voorkomen is beter dan genezen: ‘Als er ratten zijn, kom je er niet zo makkelijk
vanaf’, 23 december 2019.
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Figuur 4: Informatiebord gemeente Arnhem en Waterschap Rivierenland tegen voeren watervogels. Bron:
Facebook

3.4

Onderscheid knaagdieren
De problematiek en bijpassende aanpak verschilt per knaagdier. De bruine rat wordt het meest
gevonden in Nederland. De bruine rat bevindt zich vooral in de riolen, in openbare ruimte
voornamelijk bij water, onder in gebouwen en op vochtige plaatsen. De zwarte rat duikt de
laatste tijd steeds meer op, met name in Noord Brabant, Noord Limburg, Zeeuws Vlaanderen en
in de havengebieden. De zwarte rat bevindt zich meer hoog binnen gebouwen op droge plaatsen.
Hoewel de overlast van zwarte en bruine ratten niet altijd op dezelfde manier kan worden
opgepakt, lijkt het niet handig om in communicatie verschil te maken tussen de type aanpak en
verdeling in verantwoordelijkheden bij de zwarte en bruine rat. Inwoners en bedrijven zien
meestal het verschil niet tussen de twee typen ratten.
De gemeente en bestrijdingspartijen kunnen echter na determinatie van de type rat de beste
aanpak kiezen. Zij kunnen vervolgens inwoners bewust maken van de verschillen in rat, aanpak
en preventiemaatregelen. Op deze manier kunnen inwoners gerichter meldingen doen over
overlast.
Gemeente Leeuwarden heeft de verschillende type knaagdieren in beeld en in kaart gebracht.
Zij vergroten graag het bewustzijn van inwoners door informatie te geven over de diersoorten,
welke beschermd zijn, wat voor problemen het geeft en wat de gevolgen kunnen zijn. Het
verschaffen van informatie leidt tot meer bewustzijn bij de inwoners. De gemeente laat hierbij
zien dat je dergelijk ongedierte niet over één kam kan scheren en dat de aanwezigheid ook
niet altijd slecht hoeft te zijn.
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3.5

Kennisuitwisseling en samenwerking
De huidige ervaringen in kennisuitwisseling en samenwerking tussen gemeenten zijn redelijk
beperkt. Een groot succesverhaal is de Projectgroep Zwarte Rat, met 13 aangesloten gemeenten
in noord en Midden Limburg.
Sinds 2010 is er een regionale samenwerking in noord en midden
Limburg om de zwarte rat aan te pakken in de regio. Waar eerst
de focus lag op bestrijden, staat nu preventie en de IPM-aanpak
voorop. In de samenwerking zitten 13 gemeenten (zie kaart
rechts), de GGD, de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, het
RIVM en twee waterschappen. Hiernaast delen een vijftal grotere
gemeenten informatie met de projectgroep.
De samenwerking gaat tegenwoordig breder in dan alleen de
zwarte rat. De projectgroep gaat gezamenlijk in op verschillende
problematieken die spelen binnen de regio: zwarte of bruine
ratten, muizen, marters, bevers, of dassen.
De gemeenten delen beheersmaatregelen en -middelen met elkaar maar ook
communicatiemiddelen en voeren ook hetzelfde beleid uit. Dit is eenduidig voor de
gemeenten zelf maar ook voor de inwoners in de regio.
De projectgroep legt de nadruk op een positieve benadering van het probleem en ziet de
gemeente als belangrijke schakel. “Inwoners of bedrijven schrikken als er iemand met een
uniform aankomt over een probleem, die zien ze liever gaan dan komen. Als gemeente kun je
beter het gesprek aangaan, niet om te straffen maar om te informeren en verder te helpen.”
“Je begint met signalen van een probleem. Vervolgens zoek je samenwerking op, waardoor je
in het vervolg signalen steeds vroeger in beeld hebt. Totdat je de zaak beheersbaar hebt.” –
Gemeente Leudal
Ook in Zeeland zoeken gemeenten de regionale samenwerking op. De Zeeuwse gemeenten,
provincie en waterschap gaan samen optrekken om de overlast van knaagdieren te voorkomen3.
Grote gemeenten zie je vaker bij elkaar afkijken. Hoewel de specifieke situaties zullen verschillen
per gemeente, zit er ook veel overlap in de problematiek en richting van oplossingen. Het directe
contact ook tussen de grotere gemeenten kan nog vaker gelegd worden, geeft o.a. gemeente
Amsterdam aan.
Gemeente Utrecht heeft in 2019 een integraal knaagdierbeleid opgezet. Op basis hiervan is een
regiegroep opgesteld met verschillende relevante stakeholders, zoals woningbouwcorporaties,
de Dierenbescherming, het KAD en Diergeneeskundigen van de Universiteit Utrecht. In deze
regiegroep komen de partijen periodiek bijeen om belangrijke onderwerpen binnen de
knaagdierbeheersing te bespreken. De gemeente benadrukt het belang van co-creatie binnen de

3

PZC, De bruine rat rukt op, Zeeland opent de tegenaanval, 17 november 2020.
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regiegroep: Het gaat niet alleen om de gemeente, maar ook om de andere partijen.
Samenwerking is de sleutel tot de oplossing van knaagdieroverlast.
De grootste knelpunten waar de gemeente Utrecht in de samenwerking met belangrijke
stakeholders tegenaan liep waren:
Het blijft lastig om partijen in het begin aan te haken. Vaak zijn er al wel contacten
met stakeholders (zoals woningbouwcorporaties) als het gaat om problematiek in de
wijken. Deze samenwerking zal meer vanuit preventieve en structurele aard moeten
worden om samen problemen te voorkomen.
Elke stakeholder heeft verschillende verantwoordelijkheden. Er wordt veel naar
elkaar gekeken en gewezen.
De gemeente Utrecht geeft de volgende tips in het aanpakken van deze knelpunten:
Het begint bij jezelf. Vanuit de eigen organisatie moet een sterke visie liggen,
gestoeld met een duidelijke aanpak. Dit heb je nodig om van tevoren aan
stakeholders duidelijk te maken waar je heen wilt en waar je de andere partijen voor
nodig hebt.
Andere partijen zullen andere belangen hebben. Het is belangrijk dat een partij
voldoende belang voelt, zodat ze gemotiveerd blijven om betrokken te blijven. Ook
bij andere belangen is het belangrijk dat de gemeente duidelijk uitstippelt waar je
naar toe wilt en wat voor acties je van iedereen nodig hebt. Zo benadruk je de cocreatie in de samenwerking en het nut van de samenwerking; waarom heb je elkaar
nodig en hoe kun je elkaar verder helpen?

4

Aandachtspunten
De meest genoemde aandachtspunten door de gesproken gemeenten worden hieronder
opgesomd.
Communicatie en voorlichting
Communicatie en voorlichting wordt nog lang niet altijd benut om knaagdieroverlast te
voorkomen. De preventieve waarde ligt grotendeels in de juiste kennis overdragen bij
de juiste partijen. De communicatie naar inwoners is hierbij een essentiële taak, waar de
gemeente zelf een grotere verantwoordelijkheid in kan nemen.
De effecten van de inzet van gemeente, inclusief de communicatie en voorlichting, zijn
niet altijd in beeld. Inzicht in de mate waarop inwoners bewust zijn van het probleem,
snappen wat hun rol is en wat zij zelf kunnen doen om het probleem te voorkomen of
beperken ontbreekt vaak.
Er zijn duidelijke en realiseerbare handelingsperspectieven nodig om inwoners te
kunnen bieden. Wanneer bepaald gedrag moet worden vermeden, is het belangrijk om
in de voorlichting en communicatie een realistisch alternatief te kunnen bieden. Vaak
ontbreekt dit alternatief nog, terwijl het essentieel is voor het realiseren van
gedragsverandering.
Het bereiken van de juiste doelgroep is essentieel in het succesvol overbrengen van de
gewenste boodschap in voorlichting en communicatie. Gemeenten lopen ertegenaan
dat het gemeentelijk beleid is om in het Nederlands te communiceren, terwijl lang niet
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alle inwoners in Nederland vaardig zijn in de Nederlandse taal. Het vertalen van de
boodschap in de gewenste taal is hierbij een lastig maar belangrijk aandachtspunt.
Kennisuitwisseling en samenwerking
Gemeenten geven aan beperkt beeld te hebben van de aanpak van knaagdieren bij
andere (buur)gemeenten. Hiernaast weten mensen niet de juiste persoon te vinden
waar knaagdierbeheersing is weggelegd.
Elke gemeente heeft, vanwege de verschillen in beleid en organisatie, maatwerk nodig.
In het uitwisselen van kennis, middelen en ervaringen moet hier rekening mee worden
gehouden.
Gemeenten missen een centrale partner die de gemeenten kunnen ondersteunen of
begeleiden in het opzoeken van de samenwerking met andere gemeenten of partijen.
Ook mist er een centraal punt waar alle informatie over knaagdierbeheersing en
voorlichting te vinden is. Nu is de informatievoorziening nog te versnipperd. Gemeenten
geven aan niet te weten waar ze moeten zoeken of waar ze moeten beginnen.
De gemeente Rotterdam ziet kansen in het aanjagen van gemeenten door de
Rijksoverheid. Dit wordt door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen beaamd. Als
gemeenten van bovenaf de urgentie niet doorkrijgen of als zij niet worden
gecontroleerd op de integratie van de IPM-aanpak binnen de gemeente, zullen zij zelf de
urgentie ook niet voelen.
Er is geen eenduidige, centrale plek waar gemeenten terecht kunnen voor de benodigde
informatie over knaagdierbeheersing. Partijen als Milieu Centraal en het KAD worden
hierop aangekeken. Een centrale partij die kennis, voorbeelden en middelen voor
gemeenten centraal stelt en gemeenten met elkaar kan verbinden zou de samenwerking
goed op weg helpen, zeker daar waar geen directe lijntjes zijn tussen gemeenten.

5

Behoeftes en wensen
De meest genoemde behoeftes en wensen bij de gesproken gemeenten zijn als volgt:
Aanpak
Basis protocollen of uitgangspunten die gemeenten kunnen gebruiken om hun eigen
gemeentelijke aanpak op te baseren en op voort te bouwen.
Het aanjagen en ondersteunen of ontzorgen van kleinere gemeenten in aanpak of
uitvoering, door overheidspartijen of grotere gemeenten in de regio.
Het KAD geeft als idee voor de Rijksoverheid om een bepaald basispakket beschikbaar
te stellen of door te geven aan gemeenten met de essentiële middelen en
uitgangspunten vanuit de IPM-aanpak. Gemeenten die zelf meer willen doen, kunnen
daarbovenop extra maatregelen treffen.
Voorbeelden of werkwijzen hoe om te gaan bij overlast bij particulieren en welke rol de
gemeente daarin zou moeten aannemen.
Wat kun of moet je als gemeente doen als inwoners knaagdierenoverlast niet zelf
oppakken (met name bij overlast van de zwarte rat).
Welke handelingsperspectieven realiseerbaar en effectief zijn, met name gericht op
voedselafval (zoals broodcontainers).
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Het stroomlijnen van verschillende meldkanalen om een compleet beeld te krijgen van
knaagdiermeldingen en het categoriseren van meldingen op basis van type knaagdier
(met onderscheid van ander ongedierte als de eikenprocessierups).
Het meten van effecten van de knaagdierbeheersing, zowel in kwaliteit van de
openbare ruimte als de bewustwording en beleving bij inwoners en ondernemers.

-

Communicatie en voorlichting
Gemeenten geven aan graag van elkaar te leren op dit thema, wat vaak nog te veel
onder de radar ligt terwijl de noodzaak steeds groter wordt, ook richting het verbod op
anticoagulantia binnen en buiten huizen.
Middelen over gedeelde problematiek of centrale thema’s (als voedselafval en
bijplaatsing) met elkaar delen.
Het bereiken van de juiste doelgroepen en voorbeelden of werkwijzen hierin delen ter
inspiratie.
Het nastreven van gedragsverandering en de bijdrage van communicatie en voorlichting
hierin.
Voorbeelden en tips in het opzetten van bewonersparticipatie binnen
knaagdierbeheersing.
Het realiseren van “bottom-up” initiatieven in het melden en aanpakken van
knaagdieren.
Kennisuitwisseling
Enkele gemeenten zijn nog zoekende in het aanpakken en inrichten van
knaagdierbeheersing. Gebrek aan kennis en bewustzijn binnen de gemeente is een grote
belemmering. Het actualiseren van deze kennis binnen gemeente, bijvoorbeeld door
het volgen van opleidingen, is nodig voordat gemeenten weten waar zij andere
gemeenten voor kunnen gebruiken of benaderen.
De meeste gemeenten lopen aan tegen het vinden van de juiste mensen bij
buurgemeenten maar ook het structureel onderhouden van contacten op het
onderwerp. Het faciliteren van de samenwerking met andere partijen ofwel vanuit de
regio of vanuit landelijk vlak zou helpen gemeenten elkaar beter te laten vinden.
Aansluiten op structurele, bestaande overleggen met thema’s die raakvlakken hebben
met knaagdierbeheersing (zoals zwerfafval of integraal beheer). Wel wordt hierbij
belang gehecht aan dat de boodschap én de agenda niet te groot wordt, om te
voorkomen dat de samenwerking te breed, vaag of hoogdrempelig wordt. De contacten
binnen deze (regionale of lokale) samenwerkingen kunnen anders worden benut voor
gerichte samenwerking op knaagdierbeheersing.

-

-

Gemeente Nijmegen geeft aan in regionale samenwerkingsverbanden vooral met
kleinere gemeenten te werken. Zij hebben vooral behoefte aan inzicht hoe andere,
vergelijkbare gemeenten knaagdierbeheersing oppakken en hoe ze van elkaar kunnen
leren.
Meerdere gemeenten geven aan kansen te zien in kennisuitwisseling tussen
buurgemeenten, met als doel van elkaar te leren en het wiel niet opnieuw uit hoeven
te vinden. De belangrijkste behoeftes liggen in het vinden van de juiste contacten.
Meerdere gemeenten geven aan dat bestaande overlegstructuren kunnen worden
gebruikt om knaagdierbeheersing op de agenda te zetten, bijvoorbeeld
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samenwerkingen of overleggen over zwerfafval of integraal beheer openbare ruimte
(IBOR).

6

Conclusies

6.1

Belangrijkste conclusies
De behoeftes geformuleerd in hoofdstuk 5 betreffen kansen voor gemeenten maar ook voor
andere partijen. Het zorgen voor en faciliteren van een eenduidige basis voor gemeenten is deels
afhankelijk van de agendering van IPM vanuit de Rijksoverheid. Het aanjagen en controleren van
gemeenten in hoeverre zij IPM integreren in hun beleid en aanpak zou voor een bredere
navolging kunnen zorgen bij gemeenten.
Voor de gemeente ligt een grotere rol in het actief pakken van de regie, zowel in het aangaan van
samenwerking met belangrijke stakeholders als woningbouwcorporaties en
ondernemersverenigingen, maar ook in het actief, positief en preventief voorlichten van
inwoners op het gebied van knaagdierbeheersing. De gemeente kan dichter op inwoners zitten
en het gesprek met hen aangaan, om het onderwerp acceptabeler en bespreekbaar te maken.
Gemeenten kunnen veel van elkaar leren maar zijn zoekende in het realiseren van de contacten
met andere gemeenten en het onderhouden van deze samenwerkingen met gemeenten of ander
partijen, zeker als er verschillende belangen spelen of er gebrek aan urgentie is.
Succesverhalen van regionale samenwerkingen in Noord- en Midden-Limburg en sinds kort ook in
Zeeland kunnen andere regio’s inspireren om eenzelfde samenwerking aan te gaan. Voorbeelden
als de regiegroep in Utrecht laat tevens de meerwaarde zien van samenwerken met externe
stakeholders binnen de eigen gemeente. Ook de communicatiecampagne in Utrecht biedt
inspiratie om het onderwerp rattenbeheersing positief en preventief op de kaart te zetten. Wel
liggen er kansen om communicatie gericht in te zetten en om duidelijke handelingsperspectieven
te kunnen bieden.
Zowel de communicatie als samenwerking is afhankelijk van het beleid wat de gemeente voert en
in welke mate er integrale thema’s aan worden gekoppeld. Rattenbeheersing is niet als een los
eiland te zien, en voor een succesvolle en effectieve voorlichting én kennisuitwisseling is een
gedegen, brede en gedragen aanpak gericht op het voorkomen van knaagdieroverlast essentieel.

6.2

Belangrijkste aanbevelingen
Invulling IPM
Er is aandacht nodig voor het versnipperd en flankerend beleid. Momenteel ligt het initiatief van
de implementatie van IPM bij de gemeente zelf. Bij gebrek aan urgentie, capaciteit of budget
wordt de invulling van het IPM beperkt en zijn de resultaten afhankelijk van de individuele
gemeenten en de betrokken of actieve ambtenaar die het onderwerp trekt. Lastig is dit met
name voor kleinere gemeenten die knaagdierbeheersing als één van de taken in de portefeuille
hebben.
Het aanbieden van standaard protocollen en uitgangspunten vanuit de Rijksoverheid om
knaagdierbeheersing een plek te geven binnen gemeenten kan gemeenten op weg helpen en
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zorgt voor een minimale inzet op IPM. Voorbeelden zijn het categoriseren van meldingen voor
een gerichter inzicht in knaagdierenoverlast (ten opzichte van brede meldingen over ongedierte),
stappenplannen of draaiboeken voor het opzetten van samenwerkingen met maatschappelijke
partners of protocollen voor het omgaan bij overlast op particulier terrein. Dit heeft direct
invloed op de mate hoe de communicatie en samenwerking met andere gemeenten of partijen
op knaagdierbeheersing kan worden georganiseerd.
Het aanjagen en controleren van gemeenten in het gebruik van dergelijke hulpmiddelen en
standaarden is belangrijk om de naleving te handhaven. Bij wie en in welke vorm of mate deze
aanjagende of controlerende rol is weggelegd, moet nader worden onderzocht. Partijen zoals de
landelijke werkgroep knaagdierbeheersing of de VNG kunnen hierbij betrokken worden.
Regierol gemeente
Gemeenten zouden meer een regierol moeten oppakken in het coördineren, aanjagen en
invullen van de IPM aanpak. Niet alleen zijn zij het eerste aanspreekpunt voor inwoners en
bedrijven bij overlast, ook kan de gemeente bij een stimulerende en faciliterende rol hebben in
het betrekken van maatschappelijke partners, het aangaan van open gesprekken, stimuleren van
melden en het betrekken en bewustmaken van verschillende doelgroepen.
Ondersteuning hierin is gewenst. De vorm van ondersteuning moet nader worden onderzocht: bij
welke partij komt dit te liggen (Rijksoverheid, VNG, et cetera) en in welke vorm ziet deze
ondersteuning eruit. Het uitwisselen van ervaringen op regionaal of landelijk vlak kan gemeenten
helpen om deze regierol vorm te geven en binnen gemeente het bewustzijn te vergroten van de
(indirecte) verantwoordelijkheden die bij de gemeente liggen, naast de zorg- en
onderzoeksplicht.
Ondersteuning in communicatie
Gemeenten kunnen ondersteuning gebruiken in het op- en inrichten van communicatie op
knaagdierbeheersing. Voorbeelden van verschillende middelen, de inzet van juiste boodschap
(gericht op preventie en gedragsverandering) en het bereiken van de gewenste doelgroepen zijn
hierbij wenselijk. Voorbeelden kunnen tussen gemeenten worden gedeeld via een regionale
samenwerking of via een centrale schakelpartij of platform (zoals een kennisbank). Op deze
manier hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. De communicatie hoeft echter
geen eenheidsworst te worden; gemeenten kunnen hun eigen draai geven aan de aanpak en hun
eigen huisstijl hanteren.
Ondersteuning in kennisuitwisseling
Kennisuitwisseling tussen gemeenten vraagt om een optimalisatieslag. Niet alleen zodat
gemeenten de juiste contacten bij (buur)gemeenten weten te vinden maar ook zodat de juiste
informatie kan worden uitgewisseld. Voor communicatie maar ook in de aanpak of (integraal)
beleid over knaagdierbeheersing liggen kansen om protocollen, werkwijzen of strategieën breed
te delen. Een centrale schakel is hierbij nodig om gemeenten met elkaar te verbinden en met
andere partijen of overheidsorganisaties, het onderwerp op de agenda te blijven zetten bij
overlegstructuren en informatievoorziening aan te bieden en dit continu te actualiseren. Een
nauwe samenwerking van gemeenten op knaagdierbeheersing, vergelijkbaar bij onderwerpen als
zwerfafval, zorgt voor nieuwe kansen en haakjes. De regionale samenwerking binnen de
projectgroep Zwarte Rat in Noord- en Midden Limburg laat zien dat een succesvolle
samenwerking ook voor andere doeleinden of onderwerpen kan worden benut. Deze
succesverhalen in Limburg en Zeeland kunnen inspiraties bieden voor de overige regio’s.
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Bijlage: Voorbeelden communicatie
Voorlichting en communicatiemiddelen gemeenten
Gemeente Rotterdam
 Animatiefilmpje met informatie wat de inwoner kan doen om rattenoverlast te
voorkomen
 Flyers met informatie over: overlast van ratten, voeren van eenden.
Bron: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rattenoverlast/

Figuur 5: Gemeente Rotterdam. Animatiefilmpje rattenoverlast
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Figuur 6: Gemeente Rotterdam. Flyer ratten
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Figuur 7: Gemeente Rotterdam. Flyer Geen etensresten
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Gemeente Amsterdam



Informatie over wat de gemeente doet tegen knaagdier- en ongedierteoverlast
Informatie en communicatiemiddelen over: voedselafval en dierplagen

Bron: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/overlast-dieren/
https://www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen

Figuur 8: Gemeente Amsterdam. Informatie over taken gemeente bij knaagdieroverlast

Figuur 9: Communicatie GGD Amsterdam: Voedselafval
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Gemeente Utrecht


Campagnemateriaal ‘Rat in de stad. Zo voorkom je dat!’

Bron: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/dieren/overlast-vandieren/voorkom-rattenoverlast/
https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/rat-in-destad-zo-voorkom-je-dat

Figuur 10: Gemeente Utrecht. Rat in de Stad. Zo voorkom je dat! Animatiefilmpje

Blad 23 van 26

Resultaten verkenningsstudie knaagdierbeheersing
Ervaringen en behoeftes bij gemeenten in communicatie en kennisuitwisseling op knaagdierbeheersing
projectnummer 0466775.100
10 december 2020
Gemeente Capelle aan den IJssel

Figuur 11: Gemeente Utrecht. Deel flyer ‘Rat in de Stad. Zo voorkom je dat' Campagne
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Overige voorbeelden:
Gemeente Oosterhout


Informatieflyer: voorkom ongedierte

Bron: https://www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/beheer-openbareruimte/ongedierte-ratten/ratten

Figuur 12: Gemeente Oosterhout. Voorkom Ongedierte flyer
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Gemeente Terneuzen


Campagne tegen eenden voeren

Bron: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/98767/Eendjes-voeren-is-ratten-vetmesten-video

Figuur 13: Gemeente Terneuzen: Flyers tegen eenden voeren (2017)
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.
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