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Betreft: Goudvissen in de Brouwersgracht

Geacht college,
Veenendaal is nu prominent in het nieuws. De goudvissen in de Brouwersgracht vormen de
aanleiding.
Allereerst dacht onze fractie aan een 1 aprilgrap, helaas blijkt dit niet zo te zijn. Wij hebben hier
nadrukkelijk navraag gedaan bij de persvoorlichter van het RVO. De persvoorlichter geeft aan dat het
RVO handhaven zal optreden nadat het platform stop uitheemse diersoorten een formele klacht had
ingediend bij het RVO.
Formeel heeft de gemeente geen rol, echter betreft het een particulier initiatief dat een breed
draagvlak kent binnen Veenendaal. Daarnaast kan dit besluit er voorzorgen dat initiatieven uit de
samenleving doodslaan door de vrees voor onbekende regels.
▪

Wat vindt het college van het genomen besluit, in relatie tot de wens van de gemeenteraad
en het college om minder regels te hebben?

▪

Is de gemeente gevraagd om een reactie door het RVO? Is bijvoorbeeld gevraagd wat de
situatie ter plaatse is?

▪

Is het besluit onherroepelijk? Of is er nog beroep mogelijk?

▪

Heeft de stichting ‘stop uitheemse diersoorten’ ook met de gemeente gesproken? Zo ja, wat
is er besproken en welke mening heeft het college uitgedragen?

▪

Is er inderdaad zoals de persberichten suggereer een open verbinding tussen de
Brouwersgracht en de Grift?

▪

Is de verbinding dan niet met een rooster te sluiten waardoor de vissen in de gracht blijven
en niet in de Grift gaan zwemmen?

▪

Is de gemeente bereid om als bemiddelaar tussen het RVO en de initiatiefnemers op te
treden om alsnog tot een oplossing te komen die recht doet aan de situatie waardoor het
initiatief een positief vervolg kan krijgen?

▪

Mocht het besluit onomkeerbaar te zijn, is de gemeente dan wel bereid de inwoner – indien
nodig- te helpen om de vissen uit de Brouwersgracht te vissen en ook voor de vissen een
vervangende plek te regelen?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Lokaal Veenendaal,

Jaap Pottjewijd

