
Geacht bestuur, 

Graag informeren wij u over de voortgang en het vervolgproces van de slibgisting RWZI Echten. 

Zoals bekend kan er voor het voorkeursalternatief Echten Robuust (VKA) waartoe u op 23 april 2019 
heeft besloten geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming worden afgegeven vanwege 
de uitspraak van de Raad van State omtrent het PAS. Wij hebben u in onze brief d.d. 22 oktober 
aangegeven dat wij de realisatiefase van het project hebben uitgesteld, om alternatieven voor het 
voorkeursalternatief in beeld te kunnen brengen. 

Afgelopen periode zijn alternatieven uitgewerkt. Hieruit komen twee mogelijke scenario’s naar voren. 
Uit de berekeningen van de nieuwe AERIUS rekentool (beschikbaar sinds september van dit jaar) 
blijkt dat beide scenario’s geen stikstofdepositie op omliggende natuurgebieden veroorzaken. Een 
natuurvergunning is dan niet nodig.

Een van deze scenario’s houdt in dat vervroegd ingezet zal worden op verdere verduurzaming van de 
toekomstige slibgisting in Echten (door middel van groengas productie, dit is een stap richting het 
voorstel Echten Duurzaam+ uit het AB voorstel van 23 april 2019). Bij het andere scenario blijft het 
huidige VKA zoveel mogelijk gehandhaafd, maar zal een rookgasreiniging worden toegevoegd. Beide 
scenario’s zullen de komende periode verder uitgewerkt worden, om te kunnen komen tot een 
afweging. 

Op basis hiervan leggen wij op 25 februari 2020 een definitief voorstel voor het vervolg van de 
herbouw van de slibgisting op RWZI Echten aan u voor, inclusief een kredietaanvraag voor de 
uitwerking van dit scenario. 
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