
De VVD fractie wil in de raadsvergadering van donderdag graag onderstaande vragen stellen

Vragen over uitvoering motie Ouderkerkerplas:
Vragen Antwoorden 
Op 27 februari is op initiatief van VVD en 
CDA raadsbreed een motie aangenomen die 
oproept om plannen uit te werken om de 
recreatieve en sportieve functie van de 
Ouderkerkerplas te vergroten met behoud 
van de ecologische functies die het gebied 
heeft. De VVD is erg benieuwd naar de stand 
van zaken hiervan.

Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met het Groen 
Gebied Amstelland, om te bepalen hoe en of er 
ruimte is, om te komen tot een uitvoerbare plan. 
Door Corona heeft dit onderwerp wel een (iets) 
lagere prioriteit gekregen. De bedoeling is echter 
dat dit onderwerp een plek krijgt in het 
uitvoeringsprogramma van toerisme en recreatie. 
Hier zal aangegeven worden hoe dit onderwerp 
nadere invulling gaat krijgen binnen de gemeente 
en de Ouderkerkerplas.  

Welke acties zijn naar aanleiding van de 
motie inmiddels ondernomen?

Inmiddels is er gewerkt aan:
- het structureel verbeteren van de kwaliteit van 

het water en het strand;
- duidelijker onderscheid tussen de gebieden 

waar honden los mogen lopen en waar niet; en 
- is er een begin gemaakt met de benodigde 

voorbereidingen om te komen tot een 
uitvoerbaar plan waarbij er onder andere 
gewerkt wordt aan het verbeteren van de 
veiligheidsbeleving in de Ouderkekerplas 
(handhavingsarrangement).

Wanneer kunnen wij de uitkomsten hiervan 
tegemoet zien?

- De uitkomsten van het structureel verbeteren 
van de kwaliteit van het water en strand is te 
vinden op www.zwemwaterkwaliteit.nl.

- Het onderscheid tussen de gebieden waar 
honden los lopen mogen is te vinden in het 
Blad gemeenschappelijke regeling 
www.overheid.nl. 

- Het uitvoeringsprogramma toerisme en 
recreatie dient in december door het college 
vastgelegd te worden. 

- Voor het opstellen van een plan om de 
veiligheidsbeleving te verbeteren is er nog 
geen concrete datum vastgelegd. 
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