Antwoorden op gestelde vragen:
Hondenzwemplaats:
De hondenzwemplaats is gerealiseerd aan de noordkant van de kanobaan. Deze locatie is in overleg
met de provincie en het waterschap gekozen. Deze locatie is niet direct verbonden met het
zwemwater waardoor het zwemmen van honden geen effect heeft op de zwemwaterkwaliteit.
Binnenkort worden rondom de waterplas en bij de stranden borden geplaatst waarop de
gebruiksregels van het recreatiegebied worden aangegeven. Dit betreft niet alleen het
hondenzwemmen maar bijvoorbeeld ook het gebruik van gemotoriseerd verkeer en open vuur. In
overleg met de EOP is op 11 april door dhr. Geertsema aangegeven dat in het gebied naar andere
mogelijkheden voor het hondenzwemmen wordt gekeken dichterbij de woonbebouwing. Dit zal
echter niet op de stranden zijn.
Verlengde Herendijk:
Op dit moment is bekend dat op de kruising Verlengde Herendijk – Nieuw Amsterdamsestraat een
rotonde gerealiseerd gaat worden. De Erfscheidenweg zal ook hierop aangesloten worden. Start
realisatie van de rotonde zal in het najaar van 2019 plaatsvinden. Daarnaast wordt momenteel
onderzoek gedaan naar aanpassingen aan de Verlengde Herendijk. Daar is nu nog geen duidelijkheid
over.
Handtekeningen over de bestemming ‘camping’:
In de raadscommissie wonen en ruimte van januari 2018 is door de bewoners van Parc Sandur een
logboek met handtekeningen tegen de bestemming van de camping ‘Playa Sandur’ aangeboden.
Deze stukken zijn aangenomen door de raadscommissie en bij de griffie ter inzage gelegd voor de
raadsfracties. Er zijn in de raadsvragen gesteld, deze vragen hebben niet geleid tot verdere acties.
In verband met het opstellen van de nieuwe gebiedsvisie worden de mogelijkheden en
onmogelijkheden voor een camping op deze locatie nader bekeken. De verschillende standpunten
over de camping worden in dit onderzoek afgewogen.
Waterkwaliteit:
Het water in de Rietplas heeft een zwemwaterfunctie, daarom valt de waterkwaliteit onder de
verantwoordelijkheid van de provincie. Het waterschap Vechtstromen voert namens de provincie
controles uit. We hebben na aanleiding van uw vraag contact gehad met het Waterschap
Vechtstromen. Zij hebben ons verwezen naar de website: www.zwemwater.nl. Deze website geeft
informatie over de wijze waarop onderzoek wordt gedaan naar de waterkwaliteit en aan welke eisen
het onderzoek moet voldoen.

