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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake rioolgemaal Hazelaarlaan en 

gezondheid

Geachte heer Van Verk, mevrouw Stolk en mevrouw Kruger,

Bij brief van 20 oktober 2021, bij ons ingekomen op 20 oktober 2021, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
respectievelijk de fracties PvdA, VSP en GroenLinks vragen gesteld inzake 
rioolgemaal Hazelaarlaan en gezondheid.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Kunt u onderzoeken of er inderdaad sprake is van overlast door ratten?

Antwoord De gemeente heeft niet de expertise in huis om zelfstandig onderzoek 
te doen naar overlast van ongedierte. Hiervoor wordt Netwerk NV 
ingeschakeld door de gemeente. Er is opdracht verstrekt voor het 
onderzoeken van rattenoverlast in de omgeving van de pompput. Voor 
het privéterrein wordt richting bewoonster een aanbieding gedaan. 
Kosten hiervoor wil de gemeente op zich nemen. Zonder instemming 
van bewoonster kunnen wij op privéterrein geen onderzoek uitvoeren. 

Vraag 2. Wanneer er sprake is van overlast door ratten, op welke wijze gaat u 
dit probleem aanpakken?

Antwoord Aanwezigheid van ratten kan allerlei oorzaken hebben, veelal de 
beschikbaarheid van voedsel. Zowel de wijze van aanpak als de 
verantwoordelijkheid voor deze aanpak zijn volledig afhankelijk van de 
oorzaak van de aanwezigheid. Als er wordt geconstateerd dat er 
overlast van ratten is, zal dit op de gebruikelijke wijze worden 
bestreden. 

Wij willen het onderzoek ontvangen waar u uw vragen op baseert. Dit 
maakt een goed vergelijk met het onderzoek van Netwerk NV mogelijk 
en kan ons helpen om het juiste inzicht te krijgen. 

Vraag 3. Wanneer er geen overlast is van ratten, waardoor worden de gangen 
dan veroorzaakt?

Antwoord Daar is niets over te zeggen zolang er geen gedegen onderzoek is 
gedaan.
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Vraag 4. Kunt u deskundige ongediertebestrijders raadplegen om de oorzaak 
van de overlast aan te wijzen?

Antwoord Hiervoor is door de gemeente opdracht gegeven aan Netwerk NV. Na 
instemming van bewoonster kunnen wij ook op privéterrein onderzoek 
uitvoeren.

Vraag 5. Mocht uit hun bevindingen blijken dat inderdaad de rioolkast de 
oorzaak van de overlast is, bent u dan bereid deze alsnog weg te 
halen?

Antwoord Een eerste inspectie van de regelkast heeft geen enkel spoor van 
aanwezigheid van ratten aangetoond. Daarbij beheren wij bijna 
400 regelkasten binnen de gemeente en daar is in de afgelopen 25 jaar 
nog nooit een spoor van ratten gesignaleerd, ook niet in combinatie 
met een pompput. In het onwaarschijnlijke geval dat onomstotelijk vast 
komt te staan dat de aanwezigheid van de regelkast aanleiding is voor 
structurele aanwezigheid van ratten, zal de gemeente er zorg voor 
dragen dat hier een passende oplossing voor het bestrijden van de 
ratten wordt gevonden. Verplaatsen rioolkast is geen optie meer.

Vraag 6. Mocht die bereidheid er nog steeds niet zijn, op welke wijze gaat u dan 
de volksgezondheid in deze recent gebouwde buurt met dure 
koopwoningen waarborgen?

Antwoord Daar waar binnen Dordrecht de gemeente de verantwoordelijkheid 
heeft voor de volksgezondheid worden er, op basis van gedegen 
onderzoek, passende maatregelen genomen. De inzet van de 
gemeente voor de gezondheid van haar inwoners is daarbij 
onafhankelijk van de leeftijd van een wijk of de prijzen van woningen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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