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Onderwerp  Artikel 40 vragen OP over 
muizen en ratten 

 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Op 9 november 2022 zijn door de Onafhankelijk Papendrecht-fractie artikel 40 vragen gesteld over toename 
van overlast muizen en ratten in de gemeente. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen. 
 
1. Is volgens u de populatie van de muizen en ratten in onze gemeente afgenomen? 

 
Nee, het beeld is wisselend en gespreid over Papendrecht met een lichte toename. Zowel regionaal als 
landelijk wordt een lichte toename van meldingen en bijbehorende inzet bevestigd. Dit past binnen te 
verwachten ontwikkeling waarbij gebruik van gif is verboden. 
Het bestrijden van muizen is geen taak van de gemeente. 
 

2. Zo ja, aan wat kunt u dit afleiden? 
 
n.v.t. 
 

3. Zo nee wat is er voor nodig om dit wel te bewerkstelligen? 
 
Zie onze reactie bij vraag 1. 
 

4. Bent u bereid om een algehele voeder verbod voor dieren zoals er in Rotterdam nu van kracht is, op 
afzienbare tijd ook in Papendrecht in te gaan voeren? 
 
In Papendrecht speelt dit niet in zo'n mate. Op dit moment en onder de huidige omstandigheden zien wij 
geen reden om een algehele voerder verbod voor dieren in te voeren. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
 
 
 
J.M. Ansems, MSc 

de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. A.M.M. Jetten 

 



 
 
 
 
 
Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, 
mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten 
Markt 22 3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht 9-11-2022 
Onderwerp muizen en ratten 

 Bijlagen 1 
 
Geachte mevrouw Jetten, 
 
Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het Reglement 
van Orde bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden 
naar het College alsook om deze ter kennis te brengen van de overige leden van de 
Gemeenteraad. 
 
 
Tijdens de commissie ruimte van d.d. 14 sep. jl. bevestigde de wethouder meneer 
Kosten dat op zich de overlast toeneemt van ratten en muizen.  
 

 1. Is volgens u de populatie van de muizen en ratten in onze gemeente 
afgenomen? 

 2. Zo ja, aan wat kunt u dit afleiden? 
 3. Zo nee wat is er voor nodig om dit wel te bewerkstelligen? 

 
Wij krijgen namelijk klachten van onze inwoners binnen. 
Er zijn om maar iets te noemen veel muizen in de Visschersbuurt. Hier nestelen ze 
bijv. achter in de koel- vrieskasten nabij de motor omdat het daar lekker warm is. De 
stank die z'n nest geeft, is niet te weg te halen met veelvuldig schoonmaken. Slechts 
een nieuw apparaat kopen is de meest afdoende oplossing. Wat niet alleen een dure 
maar ook een niet al te beste oplossing is voor ons milieu.  
  
Naar onze mening is een algehele voeder verbod voor dieren ( zie link *1. )  het 
beste wat we kunnen doen als het gaat om een begin te maken tegen de overlast. 
Samen met bewust wording, waar ook meegenomen zal worden dat o.a. nootjes en 
vetbollen ook bereikbaar zijn voor knaagdieren die daar gemakkelijk naar toe kunnen 
klimmen. 
 



Dit om o.a. tegen te gaan dat de bestrijding kosten te hoog worden en we 
genoodzaakt zijn om deze kosten geheel door onze inwoners te laten betalen. In 
navolging van bijv. de gemeente Sliedrecht. 
Met als mogelijk gevolg, dat niemand deze kosten op zich wil nemen, in de hoop dat 
de buren die kosten gaan betalen. Met als gevolg dat de populatie zeker niet zal 
afnemen.  
 

 4. Bent u bereid om een algehele voeder verbod voor dieren zoals er in 
Rotterdam nu van kracht is, op afzienbare tijd ook in Papendrecht in te gaan 
voeren? 

 
 
 
Dank u wel voor het beantwoorden van de vragen, 
 
 
 * 1.      https://www.rotterdam.nl/nieuws/niet-voeren/  
 

Hoogachtend Hendrika Hoekstra 

Raadslid van Onafhankelijk Papendrecht 
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