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Betreft

: Installatie Echten

Geachte directie en algemeen bestuur
Wij hebben in de media vernomen dat WDOD een investering van 38 miljoen euro overweegt voor een nieuwe
slibgistingsinstallatie in Echten. Dat is een enorm hoog bedrag. Wij hebben begrepen in de media dat als gevolg
van deze investering de waterschapslasten van de burgers met circa 5 procent zullen stijgen.
Het is ons niet bekend wat de totale investering van 38 miljoen exact betreft. HoSt wil WDOD de mogelijkheid
bieden om dit investeringsbedrag significant te reduceren en ook een deel van het exploitatierisico te verleggen.
HoSt is bereid te bezien of zij de ontmantelde slibgistingsinstallatie in Echten van WDOD over kan nemen tegen
nader te bepalen condities om vervolgens het slib van WDOD te vergisten. Afhankelijk van de uitgangspunten
en de afspraken kan dit leiden naar een verwerkingsprijs per ton slib dat door WDOD wordt aangeleverd. De
eerste indicatieve berekeningen van HoSt komen op een verwerkingsprijs van ca. €7/ton slib . Uitgaande van
200.000 ton slib vergisting komt dit neer op 1,4 miljoen euro aan jaarlijkse kosten. Een investering van 38
miljoen door DWOD met een rente van 1,5% over deze investering komt neer op jaarlijkse kosten van circa 2,4
miljoen euro per jaar. Dit bedrag van 2,4 miljoen is exclusief de exploitatiekosten die het Waterschap daar
bovenop nog zou moeten betalen zoals onderhoud, actief kool, PE, bediening, etc. We verwachten met dit
voorstel de kosten voor DWOD met meer dan 1 miljoen euro per jaar te kunnen verlagen.
HoSt zou graag in de gelegenheid worden gesteld om samen de Directie van WDOD en het Algemeen Bestuur
dit voorstel verder toe te lichten en uit te werken, waarbij de thans lopende procedure (nog) geen voorwerp
van gesprek hoeft te zijn en de te bespreken thema’s voor nu duidelijk zijn. Daarom sturen wij deze brief naar
beiden. Hopelijk bent u bereid om met ons hierover een gesprek aan te gaan. Namens de directie,

Herman Klein Teeselink
Directeur HoSt BV

