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gebied 

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

SP 1 In het memo advies recreatieve functies Nedereindse Plas wordt 
gesproken van het toevoegen van horeca en het houden van 
evenementen. Als SP zien wij graag nadere duiding om wat voor 
soort horeca (categorie) en evenementen (klein/groot/versterkt 
geluid etc.) dat dan gaat.

De vraag over wat voor soort horeca en evenementen het gaat kan nu nog niet 
beantwoord worden. De verschillende overheden moeten hierover nog met 
elkaar in gesprek gaan, maar ook met marktpartijen. Het gaat om een 
uitvoeringsplan. Provinciale Staten kunnen nu wel randvoorwaarden aan GS 
meegeven. Over de uitwerking van de genoemde recreatiemogelijkheden 
(inclusief begroting en tijdspad), zult u in Q4 worden geïnformeerd. 

SGP 2 Op welke (wettelijke) grond is in 2007 besloten 2,8 miljoen ter 
beschikking te stellen vanuit de provincie?

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 24 mei 2004 hebben Provinciale 
Staten Gedeputeerde Staten opgedragen de problematiek van de 
binnenstedelijke woningbouwproductie in kaart te brengen. De kern van het 
probleem was dat gemeenten werden geconfronteerd met allerhande 
problemen, zoals complexe eigendomsverhoudingen, luchtkwaliteit, 
bodemvervuiling, lange procedures, bezwaren van omwonenden en financiële 
tekorten. De provincie wilde via het Stimuleringsfonds een bijdrage leveren van 
10 mln euro. Daarnaast was beschikbaar het MAP-streekplan dat een stimulans 
gaf van € 6,5 miljoen t.b.v. de binnenstedelijke woningbouw in Utrecht en 
Amersfoort. En het ISV2 voor de periode 2005-2010 (in GS d.d. 28 juli 2005) 
van ca.€ 16 miljoen (waarvan € 3 mln provinciaal budget) en de 
Woningbouwafspraken VINAC voor 2005-2010.

In februari 2005 hebben Provinciale Staten besloten om het betreffende bedrag 
te bestemmen voor de sanering van de Nedereindse Plas. Basis hiervoor was 
de grote recreatiedruk in het gebied, zeker gezien de toekomstige ontwikkeling 
van Leidsche Rijn en eventueel Rijnenburg.
Met dit project werd voor een groot gebied binnen de provincie Utrecht via een 
eenmalige investering een duurzame oplossing gecreëerd voor een lang 
slepend probleem. Het voldoet verder aan de regels die voor het 
Stimuleringsfonds zijn geformuleerd (in de begroting 2005) 
Voor de verdere argumentatie van het beschikbaar stellen verwijzen wij graag 
naar de commissie stukken in de bijlage.

3 Graag ontvangen wij de Financieringsovereenkomst van d.d. 3 
maart 2007, zo mogelijk met het Statenvoorstel dat hierbij ook zal 
zijn aangenomen.

In de bijlage treft u deze aan.

4 Kunt u ons uitleggen waarom de gemeente Utrecht het volledige In de financieringsovereenkomst is opgenomen: De verwachting is dat de 
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bedrag zou kunnen opeisen op basis van dit oude convenant? 
Wij kunnen die conclusie nog niet helemaal volgen.

Nedereindse Plas na uitvoering van de sanering te gebruiken is
voor waterrecreatie in de ruimste zin van het woord. Partijen zijn er op dit 
moment niet mee bekend of voor het gebruik als waterrecreatie extra 
maatregelen nodig zullen zijn. Indien toch extra maatregelen genomen kunnen 
worden, zal de Gemeente zich maximaal inspannen om hiertoe over te gaan, 
mits dat niet strijdig is met het saneringsplan c.q de instemming van het 
bevoegd gezag. Indien extra maatregelen (bovenop het saneringsplan) zullen 
leiden tot extra kosten, zullen partijen hierover voorafgaand aan de uitvoering 
van deze maatregelen overleg voeren; de Gemeente is op voorhand niet 
verplicht deze extra kosten te maken.

Er is dus geen garantie op zwemwater overeengekomen maar een 
inspanningsverplichting. Ons inziens heeft de gemeente, die al jarenlang 
saneert en waarvan het bedrag vele malen de vooraf geraamde kosten te boven 
gaan, zich voldoende ingespannen. 

5 Hoe wordt deze wijziging van het geoormekte bedrag van 1,6 
miljoen verwerkt in onze financiële jaarstukken?

De 1,6 mln. zal via een subsidiebeschikking worden verleend. Het bedrag staat 
nu in de Egalisatiereserve bodemsanering. Een onttrekking hieruit kan, 
afhankelijk van het tijdstip van besluitvorming, plaatsvinden bij de begroting 
2022 dan wel bij de zomernota 2021 of 2022.
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