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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde aan het College van GS, gesteld 
door T. Witteman, Socialistische Partij, inzake het intensief gebruik van de Hoogekampse Plas te 
Groenekan (De Bilt). 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 

Toelichting
Binnenkort begint de firma Dekker van de Kamp in opdracht van Het Utrechts Landschap met het storten 
van bagger klasse A en B in de Hoogekampse Plas in Groenekan. De plas is verontreinigd omdat er in het 
verleden bagger, bedrijfsvuil en compost gestort is. Toch heeft het ecosysteem zich gestabiliseerd, en is de 
plas  inmiddels thuis voor een rijke flora en fauna, met name een diverse vogelpopulatie en een 
dassenfamilie.  

Het doel van de baggerstort is ‘verondieping’ van de plas, en verbetering van de recreatieve kwaliteit ervan. 
Te verwachten valt dat de plas dan ook aantrekkelijker zal worden voor intensieve recreatie zoals 
zwemmen. De plas ligt zeer nabij de bebouwde kom van Groenekan en De Bilt. Volgens het 
bestemmingsplan is de plas alleen bestemd voor extensieve recreatie. In het verleden werd de plas al 
regelmatig gebruikt voor intensieve recreatie (dat wil zeggen, dat er regelmatig in werd gezwommen). De 
Hoogekampse Plas valt echter niet onder de door de provincie aangewezen zwemplassen en er wordt 
derhalve ook niet door de provincie gecontroleerd op de kwaliteit van het zwemwater.  



Naar aanleiding van het voorgaande, wil de fractie van de Socialistische Partij de volgende vragen stellen: 
 

1. Wat is uw mening over het intensieve gebruik van de Hoogekampse Plas in het verleden en in de 
toekomst nadat het storten van de bagger klasse A en B is afgerond?  
 

2. Bent u bereid om eisen te stellen aan de toegankelijkheid van de oevers van de Hoogekampse Plas 
en daarmee intensieve recreatie (het zwemmen) te bemoeilijken, of 
 

3. bent u bereid om de intensieve recreatie te gedogen, maar dan ook de waterkwaliteit te controleren, 
en maatregelen te nemen die voorkomen dat de natuur schade ondervindt van het intensieve gebruik 
van de plas? 

 

Namens de fractie van Socialistische Partij en hoogachtend, 
 
T. Witteman 
 


