
 Betreft: reactie op bezuinigingsvoorstel Gemeente Goirle 

Datum: -2020 

Stelling: Gemeente Goirle bestrijdt geen ratten bij particulieren binnen de bebouwde kom op eigen 

terrein meer  

Geachte dames en heren, 

Het is ons duidelijk dat u als gemeente wenst te bezuinigen en we hebben daar vanzelfsprekend alle 

begrip voor. Het is echter onze mening dat het stoppen met bestrijden van ratten bij particulieren 

binnen de bebouwde kom  geen bezuiniging  maar, wellicht al op korte termijn, een stijging van de 

kosten geeft. De diverse redenen daarvoor heb ik hieronder voor u genoemd en toegelicht. 

 

 

Redenen om niet over te gaan tot stoppen bestrijding ratten bij particulieren 

• Meer ratten in openbaar groen en op straat,  verschuiving probleem van particulier naar 

gemeente 

. Particulieren hebben alleen nog de mogelijkheid tot het plaatsen van klemmen omdat de verkoop 

van rattengif aan particulieren niet meer is toegestaan. Deze vorm van bestrijden levert vaak niet de 

gewenste resultaten omdat particulieren lang niet altijd op de hoogte zijn van de juiste technieken 

en methodes om de ratten (allemaal) te vangen.   Door het uitblijven van gedegen bestrijding van 

ratten bij particulieren neemt het aantal ratten toe die zich gaan vestigen in openbaar groen. De 

gemeente heeft vele aaneengesloten groene gebieden, een ideaal leefgebied voor de rat, waardoor 

de ratten zich goed kunnen verspreiden en vermenigvuldigen.  

• Bestrijding in openbare groenstroken en andere betreedbare locaties is duurder 

Bij particulieren kunnen wij goedkopere middelen inzetten dan in de openbare ruimte. In de 

openbare ruimte  gebruiken wij   de zogenaamde hufterproef rattenkisten die vele malen duurder 

zijn dan de rattenkisten die we nu (her)gebruiken. Daarnaast moeten de hufterproef rattenkist   

worden verankerd omdat deze, zo is ons gebleken,  worden weggehaald. . 

• Steeds net te laat 

Huidige situatie: 

wanneer particulieren  een rat in de tuin/berging waarnemen  melden zij dit bij het meldpunt van de 

gemeente Goirle. Er wordt direct  actie ondernomen om de voorkomen dat  het aantal ratten 

uitbreidt en de overlast dus toe neemt.  

  



De, door bezuiniging, toekomstige situatie: 

Er is geen noodzaak voor een particulier om bij de gemeente te melden dat zij ratten in de 

tuin/berging hebben. Zoals eerder vermeld gaan zij deze zelf bestrijden wat vaak het 

tegenovergestelde effect heeft. De kans is groot dat in de buurt meerdere ongediertebestrijders 

ingeschakeld worden want men weet niet van elkaar dat er rattenoverlast is. Zoals u zult begrijpen 

komt dit de bestrijding zeker niet ten goede en worden de particulieren op kosten gejaagd. Samen 

bestrijding is altijd goedkoper dan ieder voor zich. Maar de kans is het grootst dat al  men wacht tot 

er waarneembare overlast is op andere plaatsen, met name openbare plaatsen. Dan is de overlast 

vaak al zo groot dat intensievere bestrijding en meerdere bezoeken per bestrijdingsklus nodig zijn om 

het probleem onder controle te krijgen. Daar hangen dan weer hogere kosten aan vast waardoor de 

bezuiniging uiteindelijk resulteert in ontevreden burgers en zeker geen besparing . 

• Volksgezondheid 

Wetende dat de rat een drager kan zijn van diverse ziektes is het niet wenselijk om een en ander te 

laten escaleren zoals in diverse andere gemeentes is gebeurd. Denk aan de overlast in Rotterdam, 

Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen enz. We zien landelijk een toename van de overlast door ratten 

wanneer we dit niet onder controle wordt gehouden, zal de ontwikkeling in korte tijd zo groot zijn 

dat dit de volksgezondheid in gevaar kan brengen. Wanneer de overlast zo groot is dat het 

woongenot van de burgers en hun huisdieren in het gedrang komt, zal opnieuw intensieve 

bestrijding moeten volgen om weer op het huidige niveau te komen. Uiteraard tegen hogere kosten 

dan wanneer  het gedegen bijhouden zou zijn. 

 

Mogelijkheden tot besparing van de kosten 

• Combineren van acties 

Daar waar overlast is, zijn de omstandigheden voor de ratten vaak optimaal of in ieder geval goed 

genoeg om zich te ontwikkelen. Als bestrijders wijzen we de burgers op hun verantwoordelijkheid 

met betrekking tot voedselaanbod, denk bijvoorbeeld aan het ophangen of strooien van 

wintervogelvoer of  het laten liggen van walnoten die uit de bomen van de burgers in de tuin zijn 

gevallen. Wanneer de burgers daar niet expliciet op worden gewezen zullen ze, uit onwetendheid, 

hier niet zo snel iets aan doen waardoor de voedselbronnen ervoor zorgen dat de ratten zich zomer 

en winter kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk schuilplaatsen weg te nemen. Dat kan bij 

de burgers zowel als in openbaar groen waar het gesnoeide hout op hopen wordt geplaatst en blijft 

liggen i.v.m. biodiversiteit. Het is geen probleem dat het hout blijft liggen maar de grote hopen zijn 

ideale schuilplaatsen. Graag komen we als plaagdierbestrijders in contact met diverse andere 

afdelingen van de gemeente om  te bespreken wat de mogelijkheden zijn om de omgeving 

onaantrekkelijker te maken voor ratten en eventueel andere plaagdieren. Wij rekenen als bedrijf 

voor dit soort gesprekken geen kosten omdat we vinden dat dit een wezenlijk onderdeel is van ons 

werk. Wij vragen aan u als gemeente wel dit zo te organiseren dat alle betrokken partijen, indien 

mogelijk gezien de huidige situatie betreffende Covid 19, aanwezig zijn zodat we tot de juiste 

resultaten kunnen komen. 

  



Conclusie: 

Het stopzetten van de bestrijding bij particulieren lijkt wellicht in eerste instantie een besparing maar  

op korte termijn zullen de kosten hoger oplopen  omdat de gemeente verantwoordelijk is en blijft 

voor de bestrijding in de openbare gebieden . Wanneer de overlast in  deze gebieden toeneemt, 

zoals hierboven omschreven, dan worden de kosten voor de bestrijding hoger omdat er meerdere 

bezoeken met duurdere middelen nodig zullen zijn.  De verwachting is dat na 2 jaar, de besparingen 

een averechtse werking zullen hebben. 

Slot: 

Als plaagdierbestrijder en natuurliefhebber hoop ik u een goed beeld te hebben gegeven van onze 

bevindingen in de afgelopen jaren in de Gemeente Goirle alsmede van onze opgedane ervaringen in 

andere gemeentes en bij bedrijven. Mocht u graag een adviseur van ons ontvangen om onze 

standpunten omtrent rattenbestrijding toe te lichten dan doen we dat graag. Ik wil u echt met klem 

vragen deze beslissing niet te licht te nemen vanwege de gevolgen op langere termijn. 

Roel Ruiter 

Plaagdierbestrijder/ adviseur 

 

 


