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Toekomst sliblijn RWZI Echten

Geacht bestuur,

Op 26 mei 2020 heeft u besloten de sliblijn van de RWZI te Echten te herbouwen volgens ‘Echten
groen gas+ en circulair’. Daarmee komt de slibgistingsinstallatie opnieuw in bedrijf als een voorziening
die voldoet aan onze ambities op het gebied van waterkwaliteitszorg en duurzaamheid, die bovendien
bijdraagt aan landelijke doelstellingen voor het klimaat en een circulaire economie.
U heeft daarbij Motie 1 Sturen op onzekerheden aangenomen waarin u ons vraagt:
 “het AB binnen een half jaar of tenminste voor de aanvraag van een uitvoeringskrediet te
informeren over de verkregen subsidies, visie op waardevolle circulaire productie, haalbaarheid
met betrekking tot afzetkanalen voor CO2 en de verwachte financiële businesscase te sturen;
 periodiek het AB te informeren over de voortgang;
 een aftakstrategie open te houden, indien we met de CO2 optie onaanvaardbare risico’s lopen.”
Als toelichting vermeldt de motie daarbij:
“onaanvaardbaar betekent een scheve verhouding in verschil Total Cost of Ownership (TCO), geen of
onvoldoende zekerheid over afzetmarkt of dat de extra inspanningen onvoldoende subsidiabel zijn.”
Met onze digitale excursie ‘naar’ onze collega’s van waterschap Delfland op 7 december 2020 en de
recent gehouden Deltabijeenkomst op 18 februari 2021 hebben we alvast invulling willen geven aan
uw verzoek u periodiek te informeren over de voortgang van dit innovatieve project.
Alles overziende ontstaat het volgende beeld:
 herbouw van de slibgistingsinstallatie volgens ‘Echten Groen gas+ en Circulair’ draagt maximaal
bij aan onze duurzaamheidsambities van de Watervisie;
 op dit moment valt het ‘CO2-deel’ van het project buiten de bestaande subsidieregelingen. Er is
sprake van een lobby vanuit de Unie van Waterschappen om dit te veranderen;
 de tijdens de Deltabijeenkomst gepresenteerde actuele TCO berekeningen van de varianten met
en zonder CO2 afvanginstallatie geven vooralsnog geen beeld van een “scheve verhouding”;
 afzetmogelijkheden, prijsontwikkeling en de gevolgen van beprijzen van CO2 blijven vooralsnog
ongewis;
 voortgang van de voorbereidende werkzaamheden – ook met het oog op indienen
subsidieverzoeken – behoeft duidelijkheid over de scope van het project.
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Wij realiseren ons dat de informatie die is verstrekt tijdens de Deltabijeenkomst van 18 februari jl. de
zorgen van uw AB met betrekking tot de CO2 afvang, zoals omschreven in de motie, nog niet heeft
kunnen wegnemen.
Dit zo zijnde hebben wij, omwille van de voortgang en uitgaande van onze duurzaamheidsambities
van de Watervisie, gekozen voor een gefaseerde aanpak van het project. Dat betekent dat wij de
herbouw van de slibgistingsinstallatie volgens ‘Echten Groen gas+ en Circulair’ gefaseerd
voorbereiden waarbij:
a. gestart wordt met de elementen Groen gas+ zodanig dat de beoogde CO2 afvanginstallatie
later is toe te voegen;
b. over het al dan niet toevoegen van de CO2 afvanginstallatie in het derde kwartaal van 2022
een voorstel aan u wordt voorgelegd;.
Wij menen op deze wijze invulling te geven aan uw motie. Over de voortgang van onze
voorbereidingen blijven wij u informeren.
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