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Datum :  29 september 2009 

Aan : Statencommissie RGW. 

Van : W.J. de Jong Tel.: 3641 

Onderwerp  Kosten van pijpleiding voor afvoer van brak water uit Groot Mijdrecht. 
Antwoord op een vraag van de SP in PS van 6 juli 2009 

Geachte Statenleden, 
 
Bij de behandeling van het statenvoorstel over Groot Mijdrecht Noord op 6 juli 2009 
(2009INT242475) is door de SP gevraagd om inzage in de onderbouwing van de kosten van het 
aanleggen van een pijpleiding om brak water uit Groot Mijdrecht af te voeren. Ik heb u dit toegezegd. 
Dit memo geeft een kort overzicht van deze onderbouwing. Bijgevoegd is een rapportage van de 
Grontmij met achtergrondinformatie. 
 
In het statenvoorstel werd een bedrag genoemd van 100-300 miljoen euro. De SP haalde een 
berekening aan van Grontmij uit 2006 waarin een bedrag werd genoemd van 12 en 22 miljoen euro.  
De SP vroeg waar dit grote verschil vandaan komt en vroeg om onderbouwing van de 100-300 miljoen 
euro. 
 
In het rapport van 2006 wordt gesproken over twee tracé’s vanaf het gemaal in GMN in oostelijk 
richting tot aan het ARK. Dit is een afstand van 5.5 resp. 7 km, Deze tracé’s gaan dwars door de 
Vinkeveense Plassen of Botshol heen, recht naar het ARK. Het water van GM wordt daar in het ARK 
geloosd. 
Nader onderzoek en overleg met Rijkswaterstaat leverde in 2009 echter op dat het niet mogelijk is om 
op deze plaats in het ARK het brakke uitslag water van GM te lozen. Het ARK is op deze plaats nog 
zoet en een verbrakking is hier onacceptabel. De pijpleiding zou door moet lopen in of langs het ARK 
tot voorbij Zeeburg tot het Noordzeekanaal. Daar is het zoutgehalte gelijk aan dat van GM, zodat het 
uitslagwater van GM hier geloosd kan worden. De te overbruggen afstand is dan ca 19 km.  
Behalve dit tracé zijn in 2009 nog twee andere tracé’s onderzocht, waaronder een route in noordelijk 
richting via de Amstel dwars door Amsterdam naar het Noordzeekanaal en een route in westelijke 
richting naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.  
 
Een verkennende inschatting uitgevoerd door deskundigen van Waternet leidde tot te verwachten 
aanlegkosten van 80-100 miljoen met een onzekerheidsfactor van 2 á 3 en dat leidde tot de in het 
Statenvoorstel genoemde bedrag van 100-300  miljoen. 
 
Adviesbureau Grontmij heeft deze verkenning verder uitgewerkt en komt op basis van deze 
verkenning voor drie doorgerekende varianten uit op 145 miljoen, 173miljoen en 225 miljoen  euro 
met een onnauwkeurigheid van 30-50%. Voor de energie die nodig is om het water te verpompen 
berekent Grontmij een kostenbedrag van 240.000 tot 400.000 euro per jaar. 
De rapportage van Grontmij is hier bijgevoegd.  
 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben ingelicht 
 
Projectgedeputeerde Groot Mijdrecht Noord 
W. J. de Jong 
 


