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Toekomst sliblijn RWZI Echten (Voorkeursalternatief)

Geacht bestuur,
Graag informeren we u over de voortgang van het project ‘Echten Robuust’. Op 23 april 2019 heeft u
het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. In de voortgangsrapportage van september 2019 heeft u
kunnen lezen dat de ontwerpfase van het project op schema ligt. Tevens is aangegeven dat de
landelijke aanpak met betrekking tot stikstofdepositie onzekerheid geeft.
Wij verwachten de ontwerpfase in november 2019 af te ronden. Doel was om in oktober 2019 een
uitvoeringskrediet aan te vragen en aansluitend te starten met de realisatiefase, zodat de slibgisting zo
snel mogelijk weer operationeel zou zijn.
Echter, de uitspraak van de Raad van State omtrent het PAS (29 mei 2019) en de uitkomsten van de
Commissie Remkes met betrekking tot nieuwe beleidsregels voor Stikstofdepositie op N2000
gebieden, heeft gevolgen voor deze planning. Het is onwaarschijnlijk dat de vergunning op grond van
de Wet natuurbescherming voor het VKA “Echten Robuust” verleend zal worden.
Wij hebben daarom besloten om nu geen krediet aan te vragen voor de realisatiefase, maar om de
realisatiefase van “Echten Robuust” uit te stellen zodat alternatieven voor het voorkeursalternatief in
beeld kunnen worden gebracht.
Gevolg van dit besluit is dat de extra exploitatielast (circa € 200.000 per maand) langer blijft bestaan.
De extra exploitatielast was reeds opgenomen in de begroting 2020 en is nu ook opgenomen in de
begroting 2021 (meerjarenbegroting 2020-2023 die in november aan uw AB wordt voorgelegd).
Momenteel worden de alternatieven voor het voorkeursalternatief onderzocht en in december 2019
zullen wij hierover een voorstel aan u voorleggen.
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