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Onderwerp:
Baggerdepot Egelshoek

IH6EK0MEN 17 JUNI 2020

Hilversum, 15 juni 2020

Geachte college/leden van Provinciale Staten,
U bent voornemens de komende jaren uit de Loosdrechtse Plassen circa 125.000 kuub bagger te
onttrekken en deze bagger te deponeren in een in te richten baggerdepot, genaamd Egelshoek.
Op de eerste plaats begrijp ik niet waarom dit depot de naam Egelshoek moet krijgen. Dat insinueert
dat het aan te leggen depot op het grondgebied van de gemeente Hilversum komt te liggen. Dat nog
los van het feit dat de naam "de Egelshoek" toch al een beladen naam heeft. Naar mijn mening is het
baggeren in de Loosdrechtse Plassen ingegeven door de watersportbedrijven, horeca, toerisme en
andere Oud Loosdrechtse belangen.
Op de tweede plaats vraag ik mij af in hoeverre u bekend is met welke zware metalen de bagger uit
de Loosdrechtse Palssen bevuild is en welke invloed dit heeft op de bezinking in de bodem onder het
aan te leggen baggerdepot. Deze bodem heeft allerlei vertakkingen (onder andere via het
Tienhovens Kanaal) met de omliggende landerijen waarop vee loopt/graast en dat water uit de
sloten drinkt. Dat water zal ernstig worden verontreinigd door de zware metalen met alle gevolgen
van dien.
Kennelijk is niets geleerd van de ellende in Nauernaü (Assendelft/Westzaan). Het komt mij gewenst
voor dat de provincie niet tweemaal een dergelijk fiasco wenst te lopen. Er is een spreekwoord dat
een bepaald dier zich niet tweemaal aan dezelfde steen stoot!
Ook de sloot achter mijn woning wordt gevoed door het Tienhovens Kanaal. Het zal u dan ook niet
verbazen dat ik mij grote zorgen maak over uw voornemen om de verontreinigde bagger in de
Egelshoek op te slaan dan wel in de directe omgeving daarvan. Dit heeft een grote negatieve invloed
op de flora en fauna in het gebied, alsmede op de volksgezondheid.
In dat kader vraag ik mij ook af welke invloed dit heeft op het oostelijk plassengebied en uw
activiteiten om dat gebied te vernielen door het afgraven van landerijen en het onder tafel schuiven
van het eigen oplossend vermogen van de vereniging De Weersloot. De eigenaren van de diverse
landerijen in het gebied hebben diverse keren met u aan tafel gezeten en zijn met ideeën en
voorstellen gekomen. Die zijn kennelijk niet eens voor kennisgeving aangenomen en zo de prullenbak
in geschoven. Ook toezeggingen van de provincie worden niet c.q. niet volledig nagekomen waardoor
sprake is van een onbetrouwbare overheid. Een doodzonde in het bestuursrecht!!!
In combinatie met uw voornemen tot de aanleg van het genoemde baggerdepot geeft dat ernstig te
denken!.

U begrijpt: ik ondersteun uw voornemens niet en zal u nauwgezet blijven volgen en waar nodig
bezwaar maken.
Ik wens u veel wijsheid toe en adviseer u om ook eens goed te luisteren naar het geluid van de
vereniging De Weersloot.
Met vriendelijke groet
Dhr. A.N. Collignon
Noodweg 33
1213 PW Hilversum

