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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 

Toelichting
Op 30 maart jl. beantwoordde u vragen die de SP op 15 februari stelde over het intensief recreatief gebruik 
van de Hoogekampse Plas te Groenekan (gemeente De Bilt).  In uw beantwoording gaf u aan dat “zowel 
Provincie Utrecht, de eigenaar als de initiatiefnemer van de verontdieping [...] nooit voornemens geweest 
[zijn] om de extensieve recreatie bestemming te veranderen in een intensieve recreatiebestemming.” 
 
Naar blijkt uit observaties van de vogelwacht Utrecht afdeling De Bilt/Zeist wordt de Hooge¬kampse Plas 
wel intensief gebruikt. 

� Er wordt gezwommen; 
� Er worden boten gesignaleerd in het water, een enkele met motor; 
� Dagjesmensen zitten vlakbij het territorium van de Grote Karekiet, een zogeheten Rode Lijst-soort; 
� Recreanten laten veel en divers afval achter; 
� Er wordt veelvuldig gevist. 



In uw beantwoording gaf u aan “als blijkt dat er in de Hoogekampse Plas toch structureel en intensief wordt 
gezwommen, [...] voornemens [te zijn] de betreffende eigenaar en gemeente aan te sporen om maatregelen 
te treffen om het zwemmen tegen te gaan”. 
 
Naar aanleiding van het voorgaande wil de SP de volgende vragen stellen: 

1. Bent u bekend met het feit van de intensieve recreatie in en om de Hoogekampse Plas? 
2. Bent u bekend met het feit van de verstoring van het leefgebied van de Grote Karekiet? 
3. Is de huidige situatie in overeenstemming met een stand van zaken die u wenselijk acht? 
4. Welke maatregelen bent u van plan te treffen om te voorkomen dat de verstoring blijft voortbestaan 

aan het natuurgebied in en om de Hoogekampse Plas, en met name de biotoop van de Grote 
Karekiet?  

 

Namens de fractie van de Socialistische Partij en hoogachtend, 
 

T. Witteman 


