
Vraag van Hendrika Hoekstra over rattenbestrijding:  
Kan meneer De Ruijter vertellen hoe de stand van zaken erbij staat, over de wel of niet toenemen 
van ratten in de gemeente Papendrecht? 
 
Beantwoording: 
 
1. Aantal meldingen van bewoners 2019 en 2020 ingediend bij het meldpunt over rattenoverlast van 

HVC en gevolgde actie  
Antwoord: 

Ratten 2019  Q1  Q2  Q3  Q4 totaal 
Meldingen  6  3  23  17 49 
Advies   2  0  1  1 4  
Herhalingen  10  11  45  45 111 
 
Ratten 2020  Q1  Q2  Q3  Q4   totaal 
Meldingen  14  30  32  15 91  
Advies   2  3  1  1 7 
Herhalingen  23  69  77  48 209 
Er zijn geen bijzonderheden bekend. 
 
2. Zijn er specifieke gebieden in Papendrecht die extra aandacht nodig hebben?  

Antwoord: Het beeld is wisselend en gespreid. Bewoners kunnen contact opnemen met HVC 
0800-0700 of klantenservice@HVCgroep.nl , daarop volgt een afspraak.   
De “bestrijding” richt zich op het beheersbaar houden van de populatie en daarmee de overlast. 
Algemeen beeld is een toename van jonge dieren in de zomer en herfst die daarna afneemt in de 
winter.  
Daarnaast is het landelijk beeld dat door het niet meer mogen toepassen van gif een toename 
van meldingen en daardoor ook meer inzet is waar te nemen. Door de gerichte inzet blijft de 
populatie binnen aanvaardbare aantallen.  

 
3. Kosten 

De perceel/ gebouweigenaar heeft een eigen verantwoordelijkheid op zijn eigendom. De 
gemeente is verantwoordelijk in de openbare ruimte/ haar eigendommen en heeft een 
algemene taak in het kader van de volksgezondheid. Daarnaast hebben bewoners een eigen 
verantwoordelijk in het kader van de volksgezondheid.  
Het college respecteert ieders eigen verantwoordelijkheid. Uit deze verantwoordelijkheid kan 
het nodig zijn een inzet te verrichten.  

 
4. Aanpak van HVC 

In het overzicht treft u een beeld van de inzet met aantal meldingen (en eerste bezoek) waarbij 
bewoners worden begeleid in hun rol, eventuele vervolgbezoeken of indien van toepassing 
gegeven advies. Bv. Het plaatsen van lokdozen is op eigen terrein aan de bewoner/ eigenaar. 
Indien de populatie niet afneemt, wordt, samen met de eigenaar/bewoner gezocht naar 
voedselbronnen. De bewoner wordt begeleid. Bij uitblijven van uitvoering kan de gemeente de 
eigenaar/bewoner aanschrijven. Dit heeft b.v. het afgelopen jaar niet plaatsgevonden.  
 

 
 
 

mailto:klantenservice@HVCgroep.nl

