
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

18 september 2008 bij ons college ingekomen vragen van de heer P.G.M. Elbers en 

de heer B.C. Roos en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

 
 

 

Van fractie SP 

Bart Roos en Pieter Elbers, SP raadsleden 

Aan College van B.en W 

 

 

Spoedvragen 

Verzoek, spoedheidshalve, mondeling op raadsvergadering vandaag 18 september 

zo dit niet kan, dan schriftelijke vragen ex artikel 38, met voorrang te behandelen. 

 

 

Geacht College, 

 

In delen van de wijk Zijlweg West is een rattenplaag uitgebroken. Bij woningen in 

de Hyacintenlaan zijn ratten gevonden met de grootte van een volwassen kat. 

Behalve op straat waar de katten s’avonds lopen, bevinden de ratten zich in achter 

spouwmuren en in kruipruimtes. De bewoners leven in angst en kunnen door de 

geluiden van de beesten amper slapen. Het is overigens de tweede keer in korte tijd 

dat hier ratten zijn. In de zomer in de maanden juni en juli was er ook al een 

rattenplaag. Omdat maatregelen van een bedrijf niet genoeg hielpen, hebben 

bewoners toen uit eigen zak het riool open laten maken om de 

overlast te kunnen bestrijden. 

 

De fractie van de SP wil van de wethouder weten: 

 

Bent u op de hoogte van de rattenplaag en wat er aan gedaan gaat worden om de 

overlast terstond te helpen, de volksgezondheid loopt hier immers een risico.. 

 

Wilt u de raad de tussentijd graag op de hoogte gehouden worden van de te nemen 

maatregelen. 
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Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers en de heer B.C. Roos inzake 

overlast ratten Zijlweg-West 
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Bart Roos en Pieter Ebers 

 
 

 

 

Aan de heer P.G.M. Elbers   

lid van de gemeenteraad 

Beveland 69 

2036 GP  Haarlem 

 

Aan de heer B.C. Roos 

lid van de gemeenteraad 

Bandoengstraat 39 

2022 EJ  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 18 september 2008 

overlast ratten Zijlweg-West 

 

Geachte heer Elbers en heer Roos, 

 

In uw brief, ontvangen op 23 september, heeft u spoedvragen gesteld als bedoeld in 

artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad inzake een vermoede 

rattenplaag in de wijk Zijlweg-West. 

 

U stelt dat er sprake is van een rattenplaag in de wijk Zijlweg-West, voor de tweede 

keer in korte tijd, ook na bestrijding en het nazien van het riool. 

U stel de volgende vragen: 

‘Bent u op de hoogte van de rattenplaag en wat er aan gedaan gaat worden om de 

overlast terstond te helpen, de volksgezondheid loopt hier immers een risico’. 

 

Om te beginnen deelt het college uw bezorgdheid in verband met de 

volksgezondheid. Overlast van ratten kan direct doorgegeven worden aan het 

meldpunt bij Spaarnelanden, die de bestrijding in elk geval direct ter hand neemt. 

De Gemeente Haarlem voorziet in de betaling van de kosten die de rattenbestrijding 

met zich meeneemt.  

 

De gemeente heeft een zorgplicht in verband met dierplagen. Deze strekt zich uit tot 

een onderzoeksplicht, een aanschrijvingsplicht en een plicht tot controle op 

naleving.  

 

Om ons te vergewissen van de situatie aangaande ratten in de wijk Zijlweg-West 

hebben wij navraag gedaan bij Spaarnelanden omtrent het aantal meldingen van 

burgers over ratten(overlast) in de Hyacintenlaan en directe omgeving. Voor zover 

bekend is het aantal meldingen vanaf begin van de afgelopen zomer niet groter dan 

normaal.  
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Naar aanleiding van een melding heeft een rattenbestrijder in twee naastliggende 

woningen in de Hyacintenlaan in totaal twee dode ratten aangetroffen. Het betrof 

geen exemplaren ter grootte van een volwassen kat, zoals u stelt.  

Intern is reeds nagegaan wat de staat van het hoofdriool in Hyacintenlaan is. Omdat 

het riool relatief nieuw is en er geen sprake van zichtbare verzakkingen in de weg is 

mag aangenomen worden dat de staat goed is en daar het probleem waarschijnlijk 

niet ligt. 

Bij de Provincie was geen aanwezigheid van muskusratten in de sloten en vaarten in 

de wijk bekend. 

 

Om nog meer duidelijkheid te krijgen zal de Gemeente Haarlem naar aanleiding 

van het bericht dat er wederom sprake van rattenoverlast is op eigen kosten een 

nader onderzoek naar de omvang en oorzaak van rattenoverlast in de Hyacintenlaan 

laten doen.  

 

Als op basis van de uitkomsten van dit onderzoek blijkt dat er nu inderdaad 

wederom sprake is van ratten in en om woningen in de Hyacintenlaan dan is een 

nader onderzoek naar het rioleringsstelsel nodig. 

Dit omdat rattenoverlast in woningen en op straat in de meeste gevallen een gevolg 

is van een ondeugdelijk rioleringstelsel. Indien blijkt dat er een of meer particuliere 

rioolaansluitingen ondeugdelijk zijn, dan zal de gemeente de betreffende eigenaren 

aanschrijven met de verplichting tot herstel. De kosten voor dit herstel zijn voor de 

eigenaren zelf.   

 

Wij zullen de raad over bovenstaande informeren. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


