
Geacht bestuur, 

Graag informeren we u over de voortgang van het project ‘Echten Robuust’. Op 23 april 2019 heeft u 
ingestemd met het voorkeursalternatief (VKA) ‘Echten Robuust’. Dit betekent het in stand houden van 
de sliblijn op locatie Echten en het niveau van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid 
en veiligheid verhogen tot het niveau van de sliblijnen in Zwolle en Deventer. De realisatie van ‘Echten 
Robuust’ wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij het ambitieuze doel van fase 1 (robuust herbouwen van 
de sliblijn: urgente aanpassingen aan de slibgistingsinstallatie) is dat eind 2020 de gisting in bedrijf 
wordt genomen. Vanwege de extra exploitatielast (meer dan €200.000,= per maand) die het “uit 
bedrijf” zijn van de gisting met zich meebrengt is ambtelijk een traject gestart om zo snel mogelijk de 
gisting weer in bedrijf te kunnen nemen. Vanuit de ‘project technische’ invalshoek is de start van de 
bouw in week 44 van 2019 mogelijk en een inbedrijfname eind 2020. 

Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp. De planning is dat we week 44-2019 kunnen starten 
met de realisatiefase. De grootste risico’s voor de planning zijn momenteel de vergunningen 
(omgevingsvergunning/bouwvergunning en Natuurvergunning/PAS). Deze risico’s zijn van (grote) 
invloed op de planning/doorlooptijd en het bereiken van de genoemde doelstelling. 
Versnellingsmogelijkheden worden nader onderzocht.

Wanneer er op landelijk niveau (stikstofcommissie Remkes) meer duidelijk is over de nieuwe aanpak 
van de stikstofdepositie (PAS), kunnen de gevolgen voor het project Echten concreter worden bepaald 
in tijd en geld. Het project volgt de actuele ontwikkelingen nauwgezet en handelt hierin actief.
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