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Fracties spreken hun ongenoegen uit over het feit dat illegale vuildumpingen van tientallen jaren 
geleden nog steeds zo doorwerken en verhinderen dat de recreatieplas optimaal benut kan worden. 
Dat gezegd hebbende geven de meeste fracties aan het voorstel te kunnen steunen. 
De gedeputeerde onderschrijft dit en geeft ook aan dat er veel meer geld uitgegeven is dan in eerste 
instantie beoogd. Met betrekking tot de inzet van de middelen en de besteding van de 1,6 miljoen 
antwoord de gedeputeerde dat de zwemwaterkwaliteit een inspanningsverplichting was en op basis 
van het artikel zou de stad Utrecht het geld kunnen terugvragen. De gedeputeerde hecht er aan dit 
te vermelden omdat dat uit die overeenkomst voortvloeit. Als de Staten besluiten om het geld 
hiervoor niet te besteden dan blijft het op de plank liggen en is het afhankelijk van of Gemeente 
Utrecht er nog gebruik van wil maken en of het wel of niet terugvalt naar de algemene middelen.  
Gevraagd werd of er saneringsbreed voldoende geld is voor de opgave die de provincie heeft.  
In het convenant dat in concept is bijgevoegd staat ook dat als de Staten beslissen om het geld te 
besteden aan de verder recreatieve ontwikkeling van het gebied, de gemeente Utrecht de provincie 
niet meer zal vragen om dat bedrag te betalen. Dat betekent dat de provincie dan klaar is met wat 
het betaalt aan de sanering. Des gevraagd in de discussie ligt de Gedeputeerde toe dat voor de 
projecten waar de provincie aan de lat staat er voldoende geld beschikbaar is in de huidige reserve 
bodemsanering.  
 
Door verschillende fracties zijn er vragen gesteld over de inrichting. Wanneer de verdere uitwerking 
gaat plaatsvinden op basis van het programma van wat er onder ligt, zal de betrokken gedeputeerde 
het inrichtingsplan ter kennisname aan de Staten wil sturen. De gedeputeerde heeft geen specifieke 
opvatting over het soort horeca dat er komt. Zij geeft wel aan dat wanneer de Staten dit wel heeft, 
het dan aan de Staten is om die nu aan GS mee te geven. Die opvatting zal dan met betrekking tot de 
besteding van de 1,6 miljoen euro in het verdere proces ingebracht worden.  
 
De commissie acht het stuk rijp voor beraadslaging en adviseert een klein debat.  
 
Gezien de volle PS-agenda wordt het stuk in de eerste PS-vergadering na de zomer geagendeerd. 
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