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Beroep doen op suppletieregeling t.b.v. meerkosten door opsporen en ruimen van
niet gesprongen explosieven bij de sanering van 't Slijk
Bijlage(n)
1. raadsbesluit
2. brief van AGV-Waternet
3. Kostenoverzicht

Geachte mevrouw/ heer,
Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan het schoonmaken van ‘t Slijk
in Maarssen. ’T Slijk is een voormalige vuilstortlocatie. In totaal wordt circa 15.000m3
milieuverontreinigde bagger verwijderd vervolgens wordt de bodem van de gehele plas afgedekt met
een afdeklaag. Bij het baggeren moeten kosten worden gemaakt met betrekking tot het opsporen,
ruimen en werken in verdacht gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Vanwege de risico’s
van het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden in op NGE verdachte gebieden heeft de Raad van
Stichtse Vecht besloten tot ruiming van aangetroffen explosieven en het werken onder beveiligde
condities in overeenstemming met het WSCS-OCE. Het Raadsbesluit daartoe treft u als bijlage bij dit
schrijven aan.
Hierbij verzoeken wij u een suppletie te verstrekken ter hoogte van € 270.460,82 exclusief BTW
(= 70% van totaal) in de kosten voor het werken in verdacht gebied en het ruimen van explosieven
uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van het schoonmaken van het Slijk. De geraamde kosten
bedragen conform bijgevoegd raadsbesluit € 386.372,61 exclusief BTW
Voor inlichtingen betreffende dit verzoek kunt u zich wenden tot de heer H.B.T. Broeke via de
contactgegevens, die bovenaan deze brief staan vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk ons op de
hoogte te houden van de afhandeling van dit verzoek en de betaling van de suppletie.
Met vriendelijke groet,
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