
GemeenereRLAND

9M Datum
Kenmerk
Behandeld door
Doorkiesnummer

: 10-08-2020
: U20.02038
: M. de Vries
: 0299-658 585

Aan de bewoners van dit pand
te Broek in Waterland

Onderwerp : Overlast ratten in de wijk de Vennen-Broek in Waterland

Geachte heer/mevrouw,

In uwantwoord graag datum en kenmerk vermelden.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente van de dorpsraad een lijst met meldingen ontvangen over overlast
van ratten en klachten over de riolering. De meeste meldingen over ratten komen uit de wijk de Vennen.
Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoek dat wij gedaan hebben naar een
eventueel verband tussen de klachten en het gemeentelijke riool rondom overlast van ongedierte.

Wat heeft de gemeente gedaan?
Naar aanleiding van de lijst met meldingen, verzameld door de Dorpsraad, heeft de gemeente een extern
onderzoek laten uitvoeren op de gemelde locaties. Ook heeft een medewerker van de gemeente
meerdere bewoners te woord gestaan en advies gegeven. Daarnaast zijn de meldingen van ratten en
meldingen over de riolering op kaart gezet.

Wat zijn de conclusies?
Geconcludeerd wordt dat in heel Broek in Waterland meldingen over riolering voorkomen en er geen
duidelijk verband is tussen rioleringsproblemen en ratten. De meldingen van de ratten vinden
voornamelijk plaats in de wijk 'De Vennen' en met name op privaat grondgebied (eigen grond), waar de
eigenaar van het perceel zelfverantwoordelijk voor is. In deze wijk is de openbare ruimte vrijwel volledig
verhard (waar een rat minder snel een hol kan maken) en het grootste oppervlak binnen de wijk is
particulier eigendom. Er is gekeken ofwe de problematiek vanuit de openbare ruimte kunnen bestrijden,
maar er is slechts een enkel rattennest in een groenstrook aangetroffen.

Wat doet de gemeente wel en niet aan de overlast van ratten in de openbare ruimte?
De gemeente zet geen vallen in de openbare ruimte om ratten te vangen.
Nesten in de openbare ruimte worden door de gemeente geruimd.

Wat kunt u als bewoner doen?
Bij ongedierteproblemen wordt vaak gedacht aan riolering maar ratten zijn vaak te vinden nabij het water
en op plekken waar regelmatig voedsel te vinden is. Ze houden zich onder andere schuil onder
woningen, lopen van kruipruimte naar kruipruimte of bewegen tussen het groen in tuinen en
plantsoenen.

Ratten komen eigenlijk overal voor en dus ook woonwijken en dan vooral op plekken waar mensen
wonen en waar regelmatig voedsel is te vinden. Vaak houden de beesten zich schuil langs de
waterkanten, in tuinen en onder gebouwen. Enkele aanbevelingen zijn:

Geen honden- of kattenvoer buiten laten staan;
Spaarzaam zijn met vogels voeren en het overgebleven voer 's avonds altijd opruimen;
Geen eenden voeren ofganzen voeren;
Gaten en holen rondom het huis of de schuur goed afdichten met gaas/grind;
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Tuin op orde houden/ regelmatig opruimen (let op voedselresten/composthoop);
Huisvuil opruimen;
Zie ook de website van de gemeente voor ongediertebestrijding:
https://www.waterland.nl/product/ongedierte-bestrijden.

Wat gaat de gemeente nog meer doen?
Locaties waar de verharding is verzakt zullen zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. U kunt
hiervoor altijd een melding maken via de app 'slim melden' of via de website van de gemeente.
De riolering in Oosteinde zal worden aangepakt (incl. verharding). Aanleiding van deze
werkzaamheden zijn niet de ratten maar het feit dat de riolering is verouderd en aan vernieuwing
toe is. Tevens gaan wij het schone regenwater zo veel mogelijk afkoppelen van het vuilwater
riool. Dit plan wordt momenteel uitgewerkt en we hebben als doel om eind dit jaar/begin
volgend jaar te starten met deze werkzaamheden. Over dit werk ontvangt u later nog een
bewonersbrief.
Wanneer u een rattennest in de openbare ruimte heeft aangetroffen dan kunt u de exacte plek
melden en bekijkt de gemeente welke maatregelen nodig zijn om het nest te ruimen.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen en contactgegevens
Meldingen over ratten in de openbare ruimte kunt u maken via de website van de gemeente of de app
slim melden. Voor overige vragen kunt u telefonische contact opnemen met Eric van Oostrum 0299
658585 ofper mail e.van.oostrum@waterland.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,@,
M. de Vries
Team beheer


