
gemeente
Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedarn

Burgemeester en sethouders

tV BRIIrF VAN

ONDERWERP

ON, KENNWRK

flO(JRKIËS’. \I\IER

14010

Drc:M

12juni 2018
h-\1 Nu

contact(schiedam.n1

Beantwoording vragen van D66

Geachte dames, heren.

De leden van de gemeenteraad Arjen Kuin en John van Sliedregt (D66) hebben op 16juni 201$ vragen
gesteld over overlast van ratten.

2. Is bekend of er meer plekken in Schiedam zijn waar men overlast ervaart door ratten?
Antwoord:
Ja. Andere locaties waar sprake is van rattenoverlast zijn de singels in Oost en Groenoord Zuid.
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De afgelopen maanden hebben leden van de D66-fractie meerdere meldingen van bewoners ontvangen over
overlast door ratten in Nieuwland (gebied Nieuwe Damlaan) en Groenoord (gebied JozefOreliosingel).
Recent kon de fractie zelf constateren, dat er in Nieuwland overdag (forse) ratten, met jongen te zien zijn in
de bossages en op een grasveld achter de Nieuwe Damlaan. Ter illustratie sluiten we een foto bij. Deze is
h ‘1e rat is ‘‘ ‘‘ ‘“ ‘t midden) duidelijk zichtbaar.

1. Bent u bekend met de overlast door ratten in Nieuwland en Groenoord?
Antwoord:
Ja. wij herkennen het probleem in de wijken en het heeft onze aandacht. Bij de beantwoording van vraag 4
gaan we in op welke manier we de rattenbestrj ding hebben geïntensiveerd.



3. Welke oorzaken kunnen er zijn voor deze overlast?
Antwoord:
De belangrijkste oorzaken zijn:
• Per 1januari 2017 is het gebruik van chemische rattenbestrijdingsmiddelen niet meer toegestaan, tenzij

er geen andere oplossingen zijn. De achtergrond van deze maatregel is dat chemische rattenbestrjdings
middelen toxisch zijn, ophopen in het milieu en doorvergifliging geven (roofvogels/roofdieren).
Uiteraard houdt Schiedam zich aan deze wetgeving. Daarom maken wij gebruik van allerlei alternatieve
maatregelen, zoals het weghalen van de voedseibron, het weghalen van schuil- en nestelplaatsen
(bossages) en het bestrijden met vallenlklemmen.

• Ruim beschikbaar zijn van voedsel als gevolg van het voeren van eenden en het naar buiten gooien van
etensresten. Ratten worden bij beschikbaarheid van voldoende voedsel niet/slecht naar de vallen en
ldemmen gelokt.

• Overlast door wegenbouw- of woningbouwactiviteiten. Bij de sloop van de Fultonstraat was
bijvoorbeeld zichtbaar dat ratten zich in de leegstaande panden hadden gevestigd en op zoek gingen naar
nieuwe huisvesting.

4. Welke acties worden ondernomen om de overlast van ratten te bestrijden en wanneer worden deze
ondernomen?
Antivoord:
We herkennen het probleem in de wijken en hebben de rattenbestrijding geïntensiveerd. Naast extra
rattenidemmen zijn er de afgelopen periode ook een aantal rattenhotels (rattenvallen voor meerdere ratten)
geplaatst. Wanneer de resultaten van deze rattenhotels goed zijn wordt dit aantal verder uitgebreid.
Naast het vangen van ratten worden ook maatregelen genomen om de bron weg te nemen. Zo worden
bossages gesnoeid om schuil- en nestelplaatsen voor ratten te verminderen. En wordt er meertalig geflyerd
over wat mensen zelf kunnen doen om rattenoverlast te beperken. De oproep is om geen etensresten op straat
te gooien. Bij deze geïntegreerde aanpak werken we samen met Woonplus. Zo snoeit Woonplus zelf ook
actief bossages om schuil- en nestelpiaatsen weg te halen.
Als aanvulling op de bestaande maatregelen start binnenkort een proef met een aantal broodbakken. Mensen
die vanuit geloofsoverweging geen eten willen weggooien kunnen hun oude brood in deze broodcontainers
werpen. Gestart wordt bij een aantal instellingen in Schiedam Oost (Wijkgebouw, buren van Oost, bakker
Stationsplein). Het brood uit de broodbakken wordt vergist. Wanneer de resultaten van de broodbakken goed
zijn wordt deze aanpak uitgebreid, ook naar andere gebieden met rattenoverlast.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de se retaris, de burgemeest r,

dr.andstede C.H.J.


