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Geachte heer Van de Braak,

Namens de fractie van de PvdA heeft u het college van burgemeester en wethouders per brief (d.d. 30
augustus jl.) vragen gesteld over de vervuiling jn de Brouwersgracht. In deze brief gaan wij in op uw
vragen.
Uw vraag: Is de gemeente (in haar eventuele regierol) niet verantwoordelijk voor een schone gracht
waarin voldoende doorstroming is, waarin er geen onveilige situaties (stank, ongezonde schimmels en
algen) ontstaan?
Antwoord: Ja, de gemeente beheert de gracht en is er voor verantwoordelijk. De gracht heeft niet de
kwaliteit die het college en de bewoners en bezoekers van Veenendaal graag zouden zien. Zolang
mensen niet het contact met het water opzoeken is er echter geen sprake van een onveilige situatie.
De gracht zoals deze er nu ligt is slechts ten dele klaar. Dat betreft de grachtdelen nabij het
Zwaaiplein en het deel achter het Gemeentehuis. De tussenliggende grachtdelen liggen tijdelijk onder
de grond om bouwverkeer mogelijk te maken, als gevolg van de vertraging door de crisis duurt deze
situatie echter veel langer dan vooraf ingeschat. Zodra de bouwplannen ter hoogte van de Corridor
gereed zijn zullen deze grachtdelen open gegraven worden. Wanneer dit is gebeurd, zal het geheel
als een volwaardige gracht gaan functioneren en zal er naar onze verwachting ook voldoende
doorstroming zijn.
Uw vraag: Bent u net als de PvdA van mening dat dit ons imago van Veenendaal ernstig aantast als
veilig, heel en schoon Veenendaal?
Antwoord: Nee, wij delen uw mening niet. De problemen die nu zijn ontstaan in de gracht zijn
enerzijds veroorzaakt door het nog niet gereed zijn van de gracht en anderzijds door de extreem
warme zomer. Op veel plaatsen in Nederland zijn door de afgelopen warme zomer problemen met
algengroei en stank ontstaan. Dit is via de landelijke media ook aan het publiek uitgelegd.
Uw vraag: Op welke termijn gaat de gemeente het herstel van een schone gracht aanpakken?
Antwoord: We zijn hier als gemeente mee bezig door het afzuigen van de groene drijflagen en het
doorspoelen van de gracht met een watertankwagen. Echter, het blijkt niet eenvoudig om de vervuiling
te verwijderen.
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Uw vraag: En wat gaat de gemeente doen om vervolg zoveel mogelijk te voorkomen?
Antwoord: Afhankelijk van het uiteindelijke effect van het doorspoelen van de grachtdelen achter het
gemeentehuis, willen we kijken of we deze methode vaker zullen inzetten. Op de langere termijn
verwachten we dat het probleem zichzelf oplost als de tussenliggende grachtdelen worden open
gegraven en in gebruik worden genomen.
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