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Datum : 28 september 2009 

Aan : Statencommissie Ruimte, Groen en Water  

Van : Gedeputeerde J. Binnenkamp   

Onderwerp : Stand van zaken sanering Nedereindse Plas  

Naar aanleiding van een vraag van uw commissie geef ik u hieronder een overzicht van de 
achtergronden en de actuele stand van zaken met betrekking tot de sanering van de Nedereindse Plas 
te Utrecht. 
 
Resumé 
� Ter plaatse van de voormalige Put van Weber (nu Nedereindse Plas) is in 2007 de sanering gestart 

van de onder water gelegen storttaluds (afdekken met grond) en in september 2008 gestaakt door 
tegenvallers tijdens de uitvoering. 

� De vervolgaanpak van fase 1 van de sanering is gewijzigd: de onderwater taluds zullen worden 
afgedekt met een folie. 

� Het nieuwe plan van aanpak en de vaststellingsovereenkomst zullen naar verwachting binnen 
enkele weken kunnen worden afgerond/getekend. 

� De uitvoering van fase 1 van de sanering zal in 2010 starten. 
� Fase 2 van de sanering (oostelijke plas) wordt opnieuw aanbesteed. 
� De Nedereindse Plas is onderwerp van studie in het kader van de aanleg van een roeibaan in 

Rijnenburg. 
� Publiciteit rond de gewijzigde aanpak is niet uitgebleven, maar heeft tot op heden niet geleid tot 

negatieve gevolgen (reacties omgeving of claims aannemers). 
 

Achtergrondinformatie 
Inleiding
De voormalige Put van Weber (zandwinplas; thans genaamd Nedereindse Plas) is in het verleden deels 
gedempt met puin en andere afvalstoffen. Vanwege de milieuhygiënische risico’s is bij beschikking 
door de gemeente Utrecht bepaald, dat de sanering van deze stortplaats vóór 1 oktober 2015 moet zijn 
gestart. Voor de sanering van de plas is door gemeente en provincie gezamenlijk een plan opgesteld.  
 
De boven water gelegen delen van de stortplaats waren in een eerder stadium reeds afgedekt. Het 
huidige plan omvat het afdekken van de onderwater gelegen storttaluds in de westelijke en oostelijke 
plas. De sanering is na aanbesteding door de gemeente gegund aan Ballast Nedam die in 2007 met de 
westelijke plas (fase 1) is gestart. 
 
Rollen gemeente en provincie
De sanering is een combinatie van een waterbodemsanering (provincie bevoegd gezag Wet 
bodembescherming; Wbb) en een landbodemsanering (gemeente bevoegd gezag). De 
beschikkingsbevoegdheid tot instemming met het evaluatierapport van de sanering berust bij de 
provincie. Daarnaast is de provincie medefinancier en heeft een aantal taken aan de gemeente 
gemandateerd die zijn vastgelegd in de ‘Financieringsovereenkomst’ van 3 maart 2007. De provincie 
heeft een financiële bijdrage toegezegd van maximaal € 2,8 miljoen, waarvan inmiddels € 1,2 miljoen 
is verstrekt (de totale kosten werden destijds geraamd op € 5,7 miljoen). 
De sanering wordt in twee fasen in opdracht van en voor rekening en risico van de gemeente Utrecht 
uitgevoerd door Ballast Nedam.  
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De provincie is conform de financieringsovereenkomst via de Afdeling Bodem en Water 
vertegenwoordigd in het directieteam ter bewaking van onze financiële bijdrage en voor inhoudelijk 
advies.  
 
Discussie gemeente en aannemer
De uitvoering van fase 1 (sanering westelijke plas) is in september 2008 gestaakt, omdat een groot 
deel van de ingebrachte grond buiten het onder water gelegen profiel van de ophoging terecht is 
gekomen. De oorzaak ligt volgens aannemer Ballast Nedam in de kwaliteit van de door de gemeente 
geleverde grond; volgens de gemeente door een verkeerde werkmethode van de aannemer. 
 
Alternatieve aanpak fase 1
Begin 2009 heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de aannemer om tot een oplossing te 
komen. Uiteindelijk is op voorstel van de aannamer besloten tot een alternatieve aanpak van fase 1: het 
afdekken van de waterbodem met een folie. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een plan van aanpak, 
dat als basis dient voor een wijziging op het oorspronkelijke saneringsplan. De gewijzigde aanpak 
heeft een aantal procedurele en financiële consequenties: 
� Wijziging van het saneringsplan betekent opnieuw een Wbb-procedure; 
� De kosten zullen hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd; 
� De gronddepots (100.000 m3 licht verontreinigde grond) zijn niet meer nodig bij de uitvoering en 

een nieuwe bestemming voor de grond moet worden gezocht;  
� Gelet op de voorbereidingen die nodig zijn (o.a. vaststellen plan van aanpak, Wbb-procedure, 

bestellen materialen) en de gewenste weersomstandigheden voor de verwerking van de folie zal de 
start van de werkzaamheden van fase 1 in het voorjaar van 2010 plaatsvinden.  

 
Vaststellingsovereenkomst
De afspraken tussen gemeente en aannemer over de gewijzigde aanpak worden vastgelegd in een 
vaststellingsovereenkomst, die thans wordt opgesteld. Hierin wordt – naast de nieuwe werkwijze – 
onder meer ingegaan op aansprakelijkheden, garanties en betaling.  
 
De gewijzigde aanpak en de vaststellingsovereenkomst houden ook in, dat voor fase 2 (sanering van 
de oostelijke plas) op basis van de ervaringen van fase 1 een nieuw plan en bestek zullen worden 
gemaakt. Deze tweede fase zal afzonderlijk worden aanbesteed. 
 
Relatie met Rijnenburg
In de Structuurvisie Rijnenburg is de Nedereindse Plas een aantal doeleinden toebedeeld. Eén daarvan 
is – na uitbreiding – die van een roeibaan met olympische afmetingen. Vertegenwoordigers van 
betrokken partijen (provincie, gemeente, recreatieschap, hoogheemraadschap) onderzoeken 
momenteel de mogelijkheden en consequenties hiervan. Daarbij zal nadrukkelijk in beschouwing 
worden genomen wat de gevolgen van de uitbreiding zijn voor zowel de saneringsmaatregelen in de 
plas als met name ook voor de garanties en aansprakelijkheden van de aannemer.  
 
Publiciteit
In de zomermaanden zijn in de media berichten verschenen over de Nedereindse Plas. Hierin zijn door 
journalisten, al dan niet op basis van navraag bij deskundigen, kanttekeningen geplaatst bij de 
voorgestelde aanpak maar ook onjuistheden verkondigd. Vooralsnog bestaat er bij de betrokken 
partijen (provincie, gemeente en haar adviseurs) geen twijfel over de aannemer en de voorgestelde 
uitvoeringsaanpak. De publiciteit heeft (nog) niet geleid tot meldingen van aannemers die het niet eens 
zijn met de gekozen aanbestedingsstrategie en claimen eveneens recht te hebben op de uitvoering van 
het werk. 
 


