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Geachte leden van de raad, 

Op 1 oktober 2020 heeft uw raad besloten om de sanering van de Nedereindse Plas voort te zetten in 
de vorm van monitoring van de waterkwaliteit en de oevers. Na dit besluit komen we in een volgende 
fase: hoe geven we invulling aan de recreatieve ontwikkeling van de Nedereindseplas. In deze brief 
informeren wij u hierover.
 
Gewenste functie Nedereindse Plas: groen en recreatie
Gezien de grote behoefte aan recreatieve voorzieningen nu en in de toekomst is intensivering van het 
recreatief gebruik van het terrein rond de plassen gewenst. De verschillende betrokken partijen (o.a. 
provincie Utrecht, recreatieschap de Stichtse Groenlanden, en gemeente Utrecht) hebben ambtelijk 
gesproken over de toekomstige inrichting van de Nedereindse Plas en hebben een advies uitgebracht 
over de gewenste ontwikkelrichting. In de bijlage vindt u, zoals toegezegd (20/T343) het advies 
recreatieve functies Nedereindse Plas. 

De werkgroep heeft in dit advies beschreven, dat de Nedereindse Plas een gebied is met herkenbare 
kwaliteiten en dat het daarmee blijvend kan voorzien in huidige en toekomstige regionale 
recreatiebehoefte. De werkgroep heeft ook beschreven dat de bestaande kwaliteiten zeker 
aanknopingspunten bieden voor verdere optimalisatie van de recreatiemogelijkheden, met name op 
het gebied van de sportieve recreatie en de natuur- en landschapsbeleving. 

Het advies recreatieve ontwikkeling Nedereindse Plas zal naar verwachting dit jaar inhoudelijk worden 
besproken en worden vastgesteld in het bestuursoverleg van de Nedereindse Plas. Het advies wordt 
daarmee richtinggevend voor de verdere ontwikkeling. Over de uitkomst wordt u geïnformeerd.

Overeenkomsten
Conform de gesloten overeenkomsten tussen gemeente Utrecht, provincie Utrecht en het 
Recreatieschap zou na afronding van de sanering het eigendom over worden gedragen aan het 
Recreatieschap. Vooruitlopend op deze overdracht heeft het Recreatieschap de afgelopen jaren het 
dagelijks beheer uitgevoerd. 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/836afc54-7d5d-4221-8cde-38a53ea81777
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In het kader van een verdere ontwikkeling van de Nedereindse Plas tot recreatiegebied is de 
gemeente Utrecht, met de deelnemende partijen, de betreffende bepalingen in de bestaande 
overeenkomsten opnieuw tegen het licht aan het houden. Er wordt samengewerkt om de juridische en 
financiële positie van partijen in de bestaande overeenkomsten in beeld te brengen, in het kader van 
de toekomstige inrichting en gebruik van de Nedereindse Plas.
Bij de verdere ontwikkeling van de Nedereindse Plas houden wij rekening met de ontwikkelinitiatieven 
van energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (Raadsbrief 2-11-2020) en houden wij rekening met 
de transitie recreatieschappen en Recreatieschap Midden-Nederland (Raadsbrief 15-9-2020). 

Communicatie bij de Nedereindse Plas over de reden waarom er niet gezwommen mag worden
Er staan op dit moment 10 borden met de tekst ‘Streng verboden te zwemmen’. Hiermee worden 
mensen ervan doordrongen niet te gaan zwemmen in een van de plassen. Daarnaast willen we nog 
drie extra informatieborden plaatsen, zoals ook toegezegd tijdens de commissiebehandeling 24 
september jl. (20/T344). Een bord bij de toegang vanaf de Nedereindseweg en twee borden bij de 
toegangen vanaf IJsselstein. Op deze borden komt nog een keer te staan dat zwemmen streng 
verboden is, maar met daarbij een uitleg over waarom dat verboden is (vroeger vuilstortplaats 
geweest, daarna gesaneerd, nu monitoring) en op welke manier de waterkwaliteit van de Nedereindse 
Plas wordt beheerd. Ook staat er een verwijzing naar de website op voor meer informatie. We 
verwachten deze borden eind dit jaar te kunnen plaatsen.

Inzet van risicoreservering
Ook hebben wij u toegezegd (20/T342) om de middelen die beschikbaar zijn voor de sanering en de 
nazorg van de Nedereindseplas te reserveren voor eventuele toekomstige risico’s. Bij de tweede 
bestuursrapportage 2020 is aan uw raad voorgesteld om hiervoor een bestemmingsreserve in te 
stellen. De mogelijke inzet van deze reserve zal mede worden bepaald door de afspraken met Rijk en 
Provincie over o.a. langdurige monitoring en risicoafdekking. In 2021 zullen we de concrete invulling 
van deze reserve aan uw raad voorleggen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
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