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Ref.   

Betreft aanvraag provinciale opdracht voor vang- en dodingsmiddelen bruine rat 

 

Geacht College,    

Door de nieuwe regelgeving over het gebruik van rodenticiden in 2017 en de aangekondigde verdere aanscherping 

vanaf 2023 wordt de bruine rat in Fryslân ervaren als een toenemend probleem. Hoewel deze diersoort niet door de 

Wet natuurbescherming beschermd wordt en daarmee buiten het feitelijke werkterrein van de FBE valt, krijgen we in 

toenemende mate vragen over bestrijdingsmogelijkheden. Daarom vraagt de FBE hierbij, onder verwijzing naar 

bijgevoegde Onderbouwing, om een provinciale opdracht op grond van artikel 3.18 eerste lid van de Wet 

natuurbescherming voor het bestrijden van de bruine rat met de volgende middelen: 

• Het gebruik van een geweer of gas-, lucht- of veerdrukwapen met voldoende trefenergie voor het doden van 

dieren op korte afstand, al dan niet voorzien van een geluiddemper, een kunstmatige lichtbron, dual purpose 

kijker (digitale richtkijker) en/of nachtzichtapparatuur (o.a. infrarood, warmtebeeld of restlicht); 

• Het gebruik van een geweer of gas-, lucht-, of veerdrukwapen buiten de dagperiode; 

• Het gebruik van een gas-, lucht- of veerdrukdrukwapen voor het doden van gevangen Bruine Ratten in een 

kastval; 

• Honden, niet zijnde lange honden. 

De FBE kan de opdracht doormachtigen aan personen die belast zijn met het opsporen en vangen van muskusratten, 

alsook beroepsmatige plaagdierbestrijders en personen in dienst van gemeenten belast met plaagdierbestrijding.  

Aanvullend wordt voor personen die belast zijn met het opsporen en vangen van muskusratten het gebruik van 

middelen tot het delven en slaan voor het doden van bruine ratten gevraagd. 

De toestemming van de grondgebruiker en/of grondeigenaar is vereist bij alle beheerhandelingen. Een op naam 

gesteld draagverlof van de politie (WM-verlof) is nodig voor het gebruik van een gas-, lucht- of veerdrukwapen buiten 

eigen gronden en op eigen gronden die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Voor het gebruik van het geweer dient 

de uitvoerder gerechtigd te zijn om ter plekke het wapen voorhanden te mogen hebben. Voor het gebruik van een 

demper dient aanvullend toestemming te zijn verkregen van het Ministerie van Justitie, behalve voor dempers van 

gas-, lucht- of veerdrukwapens die niet op vuurwapens te monteren zijn. 

De opdracht betreft de gehele provincie Fryslân en het gehele jaar met een permanente doorlooptijd.  
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