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DATUM 22-11-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Arne Schaddelee 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Participatietraject ‘Denk Mee’ over de Nedereindse plas 

Tijdens de bespreking van de Nedereindse Plas in de Provinciale Staten vergadering van 22 

september 2021 (agendapunt SV Besteding van het resterende bedrag van de sanering van de 

Nedereindse Plas voor het verhogen van de recreatieve kwaliteit in het gebied (PS2021RGW04)), 

heeft de SP een motie voorgesteld. De motie had betrekking op het niet verstoren van de aanwezige 

natuurwaarden door horeca of evenementen op het terrein rondom de Nedereindse Plas. Het college 

heeft geantwoord dat het gebied een recreatieve functie heeft en dat het niet wenselijk is het 

participatie traject met omwonenden, dat binnenkort zal worden gestart, te frustreren door 

randvoorwaarden vanuit de Provincie mee te geven. Hierop heeft de SP besloten de motie aan te 

houden en aangegeven het participatietraject nauwlettend te zullen volgen. Middels dit memo wil ik uw 

Staten informeren over de stand van zaken met betrekking tot het participatietraject ‘Recreatie op de 

Nedereindse Plas’.  
 

Stand van zaken participatietraject 

Op dit moment wordt er een advies opgesteld over de recreatieve optimalisatie van de Nedereindse 

Plas. Parallel hieraan loopt het participatietraject via het participatieplatform ‘Denk mee’.  

Omwonenden en bezoekers worden gevraagd naar hun mening over recreatieve ontwikkeling van het 

gebied, zoals mogelijkheden voor sport, ligweides, paden, evenementen, horeca, als ook het 

versterken van de natuurwaarden en het plaatsen van zonnepanelen op het water. De input die dit 

oplevert wordt meegenomen in het advies.  

De participatiefase staat open van 8 november 2021 tot 12 december 2021. Het platform is in de 

eerste week al door ruim 400 mensen bezocht.  

Omdat bezoekers aan de Nedereindse Plas uit de regio komen is gekozen voor brede participatie.  

Het platform is qua privacy zo ingericht dat alle bezoekers deel kunnen nemen aan de participatie, en 

ook alle gegevens verwerkt kunnen worden vanuit de enquête tool.  

Voor belangstellenden die graag op een andere manier hun inbreng willen leveren, wordt er op 20 

november een wandeling in het gebied georganiseerd.  

 

Via diverse kanalen is er gecommuniceerd over het participatietraject: 

• De gemeente Utrecht heeft een advertentiecampagne op Facebook die zichtbaar is voor 

Facebook-gebruikers die wonen binnen een straal van 5 km vanaf de Nedereindse Plas. De 

provincie Utrecht heeft dit bericht gedeeld. 

• Er zijn berichten gedeeld op de gemeentepagina’s van Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht 

over de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de Nedereindse Plas via het 

participatie platform of via de wandeling. 

• Via wijkbureaus worden omwonenden geattendeerd op het participatie platform en de 

wandeling. 

 

Na afloop van het participatietraject wordt verder gewerkt aan de invulling van het gebied en zal het 

advies aan de desbetreffende besturen worden voorgelegd voor het vervolg. Terugkoppeling aan de 

commissie BEM zal in Q2 2022 plaatsvinden. 

Meer informatie: Project • Recreatie op de Nedereindse Plas (utrecht.nl) 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-september/10:30/8-SV-Besteding-van-het-resterende-bedrag-van-de-sanering-van-de-Nedereindse-Plas-voor-het-verhogen-van-de-recreatieve-kwaliteit-in-het-gebied-PS2021RGW04
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-september/10:30/8-SV-Besteding-van-het-resterende-bedrag-van-de-sanering-van-de-Nedereindse-Plas-voor-het-verhogen-van-de-recreatieve-kwaliteit-in-het-gebied-PS2021RGW04
https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/nedereindse-plas

