
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
 
Datum: 1 juli 2015 
 
Betreft: Schriftelijke vragen over waterkwaliteit Hoornse plas  
  

Geacht College, 

De zomer is eindelijk begonnen. Veel Groningers zoeken in de aanloop van de eerste 
hittegolf van het jaar verkoeling in zwembaden, schaduwrijke plekken en in meren waar 
waterpret voor jong én oud mogelijk is.  

Veel Groningers zijn te vinden aan de Hoornse plas. Een plek van uitstek om de hitte van de 
stad te ontvluchten. Een mooie locatie om te ontspannen voor iedereen. 

Jammer genoeg blijkt elk jaar opnieuw dat er problemen zijn met de kwaliteit van het water in 
de Hoornse Plas. Ook dit jaar, op de eerste dag van een mogelijke hittegolf heeft de 
provincie een negatief zwemadvies gegeven voor de Hoornse Plas. Het wekt de indruk bij de 
CDA-fractie dat iedere zomer, als de temperaturen snel stijgen en verkoeling zo gewenst is, 
dat voor de Hoornse plas een negatief zwemadvies wordt gegeven of soms zelfs wordt 
afgesloten. 

De CDA-fractie irriteert zich hieraan.  

Daarom stelt zij aan uw college de volgende vragen: 

1. Hoe is het mogelijk dat de kwaliteit van de Hoornse plas regelmatig onvoldoende blijkt te 
zijn dat een negatief zwemadvies wordt afgegeven? Kunt u aangeven op welke wijze wordt 
voorkomen dat een negatief zwemadvies bij ander zwemwater moet worden afgegeven?  

2. Welke maatregelen treft uw college om deze problemen op korte termijn zo snel mogelijk 
te verhelpen? Zijn er indicaties dat de problemen nog deze zomer kunnen worden verholpen, 
zodat iedereen kan genieten van de faciliteiten? 

3. Welke maatregelen treft uw college om deze problemen in de toekomst te verhelpen? 

4. Op welke wijze werkt uw college met andere overheden samen, zoals gemeenten en de 
betrokken waterschappen? 

5. Wat doet uw college, ook in samenspraak met andere overheden, in informatievoorziening 
voor bezoekers?  
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