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College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD 
Zitting van 27 augustus 2019

Beheer en Realisatie - Openbare 
Ruimte

6 2019_B&W_00385 Nota van antwoord beantwoording vragen D66 over 
stadsgrachten Steenwijk

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; 
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Op 31 juli heeft D66 vragen gesteld over het schoonmaken van de grachten in Steenwijk.

 

1. Bent u het met D66 eens dat schone grachten goed zijn voor de uitstraling van 
Steenwijk?

Ja, we baggeren daarom voor het bereiken van een goede (ecologische) waterkwaliteit en 
waterafvoer.

2. Wat is het beleid rondom het schoonmaken van de grachten? Staat er op dit moment 
onderhoud, zoals bagger- of schoonmaakwerkzaamheden gepland in de grachten? Zo ja, 
wat is de planning?

Het watersysteem wordt onderhouden voor de afvoer van hemelwater. Het betreffende traject in de 
stadsgracht wordt cyclisch gebaggerd met een herhalingstijd van een keer per 15 jaar. Het laatst is er 
gebaggerd in het najaar van 2008.

Daarnaast wordt indien er zichtbaar rommel/afval in de grachten ligt, dit verwijderd. Dit kan naar 
voren komen uit de jaarlijkse schouw of naar aanleiding van een (MOR)melding.

Bij een herhaling van de obstacle run of een ander (water)evenement, laten we het traject preventief 
opschonen, zoals we dat ook doen voor de Swim to fight cancer in Giethoorn.

3. Zo nee, gaat u weer met Waterschap en de Provincie in overleg om deze 
werkzaamheden samen op te pakken?

Zie antwoord vraag 2.



College van burgemeester en wethouders - 27 augustus 2019 - 2019_B&W_00385 2/3

Vervolg
In het Watertakenplan 2016 – 2021 hebben we aangegeven het stedelijk watersysteem in 2016 over 
te dragen aan het waterschap. Vanwege de oprichting van waterschap Drents Overijsselse Delta is dit 
echter vertraagt. We verwachten dat het stedelijk watersysteem voor 2022 is overgedragen.

Bijlagen
1. 19-07-31 Schriftelijke vragen stadsgrachten Steenwijk.pdf



  
 
Datum: 31 juli 2019 
Betreft: Schriftelijke vragen over stadsgrachten Steenwijk 
conform artikel 39 reglement van orde 
 
 
Geacht college, 
 
Op zondag 14 juli was er een prachtig evenement door Steenwijk: de Monkey Fun Run. Zo’n 
500 deelnemers van heinde en ver hebben aan deze obstacle run meegedaan. Het mooie 
aan dit evenement is, is dat het naast de obstakels ook bezoekers kennis laat maken met het 
verhaal van Steenwijk. Het Steenwijks Ontzet zorgde bijvoorbeeld voor een kampement of 
een gevecht met de soldaten. Dit werd door de deelnemers erg gewaardeerd. 
 
Waar de deelnemers niet positief over waren, waren de grachten waar men doorheen 
moest. Het is een mooie aanvulling op de run, maar de grachten zaten vol met bagger en 
rommel. Zo is er op de dag nog een bult met vuilnis uit het water gevist: Fietsonderdelen, 
bierflesjes, blikjes en nog meer rommel. 
 
Als wij in de gemeente trots zijn op het verhaal van Steenwijk en onze verdedigingswerken 
tegen de Spanjaarden, dan moeten we onze stadsgrachten goed onderhouden. De laatste 
keer dat er groot onderhoud aan de grachten was, is ruim 10 jaar geleden gebeurd. Het 
betrof een samenwerking tussen het Waterschap, de Provincie en de Gemeente. Schone 
grachten bieden wellicht kansen voor nog meer activiteiten en een betere beleving voor het 
toerisme in Steenwijk. 
 
Het roept bij D66 de volgende vragen op: 
 

1. Bent u het met D66 eens dat schone grachten goed zijn voor de uitstraling van 
Steenwijk? 

2. Wat is het beleid rondom het schoonmaken van de grachten? Staat er op dit moment 
onderhoud, zoals bagger- of schoonmaakwerkzaamheden gepland in de grachten? Zo 
ja, wat is de planning? 

3. Zo nee, gaat u weer met Waterschap en de Provincie in overleg om deze 
werkzaamheden samen op te pakken?  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Emmy Elgersma 
Fractie D66 
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