
Geacht bestuur, 

Op 26 mei 2020 heeft u besloten tot herbouw van de slibgisting Echten volgens het 
voorkeursalternatief Echten Groengas+ en Circulair. Daarnaast heeft u de motie “Sturen op 
onzekerheden RWZI Echten” aangenomen. Met deze brief informeren wij u hoe wij deze motie zullen 
uitvoeren.

U vraagt om binnen een half jaar, of tenminste voor de aanvraag van een uitvoeringskrediet, 
geïnformeerd te worden over de verkregen subsidies, visie op waardevolle circulaire productie, 
haalbaarheid met betrekking tot afzetkanalen voor CO2 en de verwachte financiële business case. 

Wanneer de SDE++ subsidie (naar verwachting eind september 2020) wordt opengesteld zal meer 
duidelijk worden over de subsidiemogelijkheden. We zullen u hierover dan informeren.

De Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) is een marktverkenning gestart naar de 
afzetmogelijkheden van CO2. Ons waterschap is hierbij aangesloten. Deze marktverkenning wordt 
naar verwachting dit jaar afgerond. De resultaten zullen we verwerken in een financiële business case 
en met u delen.

Met het oog op de in de motie genoemde “onaanvaardbare risico’s” voor de afvang van CO2 wordt ook 
de variant Echten Groengas+ uitgewerkt. Zo wordt voorkomen dat, mochten deze risico’s zich 
voordoen, de herbouw mogelijk opnieuw vertraging oploopt.

We verkennen de mogelijkheden om u nauw te betrekken bij onze voorbereidingen. We denken 
daarbij aan een webinar of, indien de coronamaatregelen dat toestaan, een excursie naar een 
waterschap waar Groengas wordt geproduceerd en (zo mogelijk) CO2 wordt afgevangen. 
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