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Schriftelijke vragen ex. artikel 36 betreffende zorgen over waterkwaliteit

Geachte heer Becker,
Op 23 december stelde u schriftelijke vragen op grond van ex. Artikel 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019. Hieronder zijn uw vragen cursief weergegeven en wordt per vraag een antwoord gegeven.
1. Is het college bekend met het waterprobleem in de Gemeente Amstelveen en zijn de
verantwoordelijke instanties (Waterschap en Waternet) op de hoogte van de slechte
waterkwaliteit in Amstelveen?
De problematiek rond de waterkwaliteit is bekend bij de gemeente, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en hun uitvoeringsorganisatie Waternet. We krijgen meldingen
binnen die we zelf oppakken of doorgeven aan het Waterschap AGV. In het Watergebiedsplan Westeramstel van AGV uit 2017 is de waterkwaliteit beschreven als slecht. Het doel is
om deze vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) te verbeteren.
2. Is het college bereid om bij Waternet aan te dringen dat het uitbaggeren van het water
in Amstelveen eerder zal plaatsvinden dan 2027?
Waternet baggert jaarlijks gebiedsgewijs. In de periode 2019 – 2024 is een groot aantal
wijken gepland. Na 2024 staan de watergangen in de nieuwbouwwijken aan de zuidzijde
van Amstelveen op het programma. Deze fasering in wijken is in overleg gegaan met de
gemeente. Omdat wij ontvangstplicht hebben voor een groot deel van de bagger uit stedelijk gebied. Het aanbod van deze bagger is afgestemd met Waternet en met de capaciteit
van ons eigen baggerdepot. In de bijlage vindt u de planning weergegeven op de kaart van
Amstelveen. In overleg met Waternet kan in de planning worden geschoven.
3. Hoe vaak worden er water monsters genomen om te kijken of er voldoende zuurstof in
het water is en wat gebeurd er met deze resultaten?
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Waternet meet structureel de waterkwaliteit. Bij calamiteiten of bij vis- of vogelsterfte
meet Waternet aanvullend de zuurstofwaarden. Op grond hiervan nemen zij passende
maatregelen, zoals het doorspoelen van het watersysteem. In de periode van 2014-2018
zijn diverse waterkwaliteitsmonsters genomen in Amstelveen, waarbij ook zuurstofwaarden
zijn gemeten.
4. Bent u het met AvA eens dat het Waterschap te weinig verantwoordelijkheid toont inzake de waterkwaliteit binnen de Gemeente Amstelveen, en zo ja gaat u het Waterschap hierop aanspreken?
Het Waterschap is bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit zoals benoemd in het
watergebiedsplan Westeramstel 2017. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke pilot om in een
pilotwijk in Amstelveen de waterkwaliteit te analyseren en maatregelen voor verbetering
op te stellen. In Keizer Karel Park zijn waterkwaliteitsmetingen gehouden en gebruiken we
gegevens over riolering, type oevers, beplanting, waterbodem en diepte als input voor een
analyse van de problematiek van de waterkwaliteit. Dit vertalen we naar een gezamenlijk
uitvoeringsprogramma.
Wanneer maatregelen tot verbetering leiden, kunnen deze ook elders in de gemeente worden toegepast. Daarbij kunt u denken aan baggeren voor de waterkwaliteit, bomen langs
het water verwijderen/snoeien, aanleg van natuurvriendelijke oevers, aanpassen van de
vispopulatie en meten/aanpak van de riooloverstorten.
In het eerst volgende bestuurlijke overleg met Waterschap A.G.V. staat de waterkwaliteit
op de agenda.
5. Welke actie gaat u ondernemen om de onrust bij inwoners weg te nemen betreffende
de slechte waterkwaliteit en de vis- en vogelsterfte in stilstaand water.
De locaties waar deze problematiek speelt, zijn bij het Waterschap en bij ons bekend. We
proberen gezamenlijk de problemen voor te zijn door tijdig maatregelen te nemen. Denk
aan het ruimen van blad uit het water (gemeente) en het doorspoelen van het watersysteem (waterschap). Dit voorkomt echter niet dat bij extreme weeromstandigheden en
overstort van rioolwater vis en vogelsterfte kan optreden. Wanneer dit toch gebeurt, zorgt
de gemeente ervoor dat de dode vissen snel geruimd worden. Tevens onderzoeken we gezamenlijk passende maatregelen om structureel de kwaliteit te verbeteren.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris,
de burgemeester,

Bert Winthorst
Bijlagen

Tjapko Poppens
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