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Op 6 augustus 2021 heeft wethouder A.A. Schoon, namens het college van burgemeester en 
wethouders, de overeenkomst inzake de verdere (her)ontwikkeling van de plas van Heenvliet 
getekend. Deze overeenkomst geldt tot 31 december 2022.  
De herontwikkeling van de voormalige zandwinput tot recreatieplas vindt plaats op grond van 
een ontwerp van de Grontmij uit het jaar 2006. 

 
Belangrijk gegeven in dit contract is het bepaalde in artikel 3, lid 3 en artikel 4, lid 1 en 2. 
Artikel 3, lid 3 meldt dat de overeenkomst per 31 december 2022 af loopt of zoveel eerder als de 

gehele verondieping en inrichting van de Plas van Heenvliet heeft plaatsgevonden. 
Artikel 4, lid 1 luidt: Uiterlijk een half jaar voor het einde van de looptijd van deze overeenkomst, 
derhalve uiterlijk op 30 juni 2022, treden partijen in overleg omtrent de voorwaarden geldend bij 
een eventuele verlenging van de overeenkomst en lid 2 van dit artikel luidt: De overeenkomst 

kan na 31 december 2022 bij overeenstemming maximaal voor een periode van 1 jaar worden 
verlengd. 
Door de problematiek betreffende de toegepaste thermisch gereinigde grond, de discussie met 
het waterschap betreffende de PFAS hebben de werkzaamheden op en rond de plas van 
Heenvliet ruim de jaar stil gelegen. Daarnaast is het aanbod van toe te passen bagger en grond 
zeer beperkt. Dit alles leidt er toe dat de herinrichting van de plas tot een recreatieve plas niet 
gereed is per 31 december 2022. Tijdens een bouwvergadering met de combinatie plas van 

Heenvliet is door de combinatie aangegeven dat de herinrichting niet eerder gereed zal zijn dan 
per 31 december 2025. 
Dit alles betekent dat wij conform het bepaalde in de vigerende overeenkomst, deze 
overeenkomst met een termijn van maximaal 1 jaar willen verlengen. Hiertoe gaan de 
gesprekken met de combinatie worden opgestart.  
Aangezien na deze verleningsperiode de plas nog niet is ingericht overeenkomstig het model van 

de Grontmij gaan wij vanaf juni 2022 het gesprek met de combinatie aan om in een nieuw 
contract met nieuwe voorwaarden de herinrichting tot recreatie plas per 31 december 2025 
gerealiseerd te hebben. 
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Heeft u vragen over of opmerkingen op deze brief? Neem dan contact op met  

Roelf Knoop. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Brielle 
namens dezen, 
 

 

  

Nicolette van Waart Gregor Rensen 
Gemeentesecretaris Burgemeester 
 
 


