
Beantwoording schriftelijke vragen
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aan: de raad  

betreft: vragen VVD fractie over beheer water
 
datum: 14 september 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In een brief van 6 september stelt de fractie VVD een aantal vragen over beheer van 
het water. Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en 
de bijbehorende antwoorden.

De aanleiding voor het stellen van de vragen betreft het persbericht over de 
aanwezigheid van botulisme in het water langs de Torenakkerweg en het mogelijk 
daardoor overlijden van een groot deel van een zwanenfamilie en de ophef daarover 
onder de bevolking.

1. Is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater 
binnen de gemeentegrenzen? Specifiek het water binnen de bebouwde kom. 

Nee het waterschap is kwaliteitsbeheerder ook voor de wateren binnen de 
bebouwde kom. 

2. Hoe geeft de gemeente (indien 1 met ja beantwoord is) invulling aan deze 
verantwoordelijkheid? 

Dat het waterschap kwaliteitsbeheerder is, wil  niet zeggen dat de gemeente 
achterover kan leunen. Van alle watergangen binnen de bebouwde kom worden 
periodiek de slibdikten gemeten. De watergangen in Leusden zijn ontworpen met 
een waterdiepte van 1 m. De norm die het waterschap hanteert om watergangen ,die 
bij hen in beheer zijn, te gaan baggeren is een sliblaag van 35% waterkolom. Dat wil 
zeggen dat bij een watergang van één meter diep 35 cm slib aanwezig mag zijn. In 
tegenstelling tot het waterschap hanteert de gemeente voor de watergangen, die bij 
ons in beheer zijn, een sliblaag van 20 cm. Daarnaast wordt er jaarlijks het gebruike-
lijke onderhoud, onderwaterbeplanting maaien, uitgevoerd. Door bovengenoemde 
werkzaamheden in samenwerking met het waterschap uit te voeren wordt getracht 
de waterkwaliteit zo optimaal mogelijk te houden. 

3. Wat zijn de protocollen en waarborgen die de gemeente heeft ingebouwd om 
mogelijke gevaren vanwege botulisme voor de volksgezondheid en 
dierenwelzijn te voorkomen of te bestrijden? 

Meldingen van sterfte watervogels worden direct aan het waterschap gemeld. Zodat 
het waterschap onderzoek kan naar de oorzaak kan doen. 

4. Hoe is in dit specifieke geval het proces verlopen, wie 
(gemeente/waterschap) heeft op welk moment welke stappen gezet? 

In juni is door het waterschap geconstateerd dat er botulisme aanwezig was in de 
vijver. Het waterschap geeft aan dat dit niet is doorgegeven aan de gemeente. 
Donderdag 31 augustus kwam een melding van dode watervogels in de watergang 
Torenakkerweg binnen bij de gemeente. Deze melding is doorgezet naar het 
waterschap. Vrijdag werd duidelijk dat het om botulisme ging. In overleg met het 
waterschap zijn borden geplaatst bij de watergang. 



Inmiddels zijn er borden geplaatst langs het water grenzend aan de Torenakkerweg 
vanwege (op zijn minst het vermoeden van botulisme) in dat water. 

1. Is het college bekend met het feit dat dit water in verbinding staat met water 
in meerdere wijken tot aan/in het Valleikanaal? 

Het college is ervan op de hoogte dat de watergangen in verbinding staan met 
elkaar. 

2. Bestaat de mogelijkheid dat door de verbinding van deze wateren het 
botulisme ook in andere wijken of zelfs in het Valleikanaal kan voorkomen?

 De kans dat het zich zal verspreiden is relatief klein, maar niet uitgesloten. Het 
waterschap is gevraagd hier nadrukkelijk aandacht voor te houden. Het Valleikanaal 
is snelstromend en dieper, dan de binnen stedelijke watergangen/vijvers. Het water 
krijgt hierdoor niet de ideale temperatuur om botulisme te ontwikkelen. 


