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onderwerp  Rwzi Echten  

 

Met het aannemen van de motie “sturen op onzekerheden rwzi Echten” (26 mei 2020) hebben we 

toegezegd u regelmatig te informeren over de voortgang van de herbouw van de slibgistingsinstallatie 

op rwzi Echten. Daarnaast heeft u op 26 oktober 2021, onder voorwaarden, ingestemd met het 

beschikbaar stellen van een krediet (€ 9.100.000) voor het versneld toekomstbestendig uitbreiden van 

rwzi Echten, waardoor het afvalwater van Fage kan worden verwerkt. Met deze brief informeren we u 

over de voortgang van beide projecten.  

 

Slibgistingsinstallatie rwzi Echten 

Op 9 maart 2021 hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het project Echten 

groen gas+ en circulair. Hierin hebben we toegelicht dat de herbouw van de slibgistingsinstallatie op 

rwzi Echten gefaseerd wordt voorbereid, waarbij: 

• gestart wordt met de elementen groen gas+ zodanig dat de beoogde CO2 afvanginstallatie 

later is toe te voegen en 

• over het al dan niet toevoegen van de CO2 afvanginstallatie in het derde kwartaal van 

2022 een voorstel aan u wordt voorgelegd. 

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het project is opgeknipt in drie deelprojecten: 

1. het realisatie/bouwproject; 

2. beheerfase technisch/operationeel; 

3. beheerfase verkoop groen gas (inclusief subsidies). 

We lichten deze hieronder toe. 

 

Ad 1. Realisatie/bouwproject 

Voor het realisatieproject hebben we in de zomer van 2021 een Europese aanbesteding gehouden 

waarin we een bouwteampartij hebben geselecteerd om het ontwerp te maken van de groengas+ 

variant (slibvergisting-, groengasinstallatie en aquathermie). De combinatie Van Hattum en 

Blankevoort en EQUANS gaat in de ontwerpfase ook een kostenopgave opstellen. De 

ontwerpwerkzaamheden zijn flink op stoom en de samenwerking in bouwteamverband verloopt naar 

tevredenheid. Begin 2022 verwachten we de inzichten van de bouwteampartner te kunnen verwerken 

tot een gemeenschappelijke overall planning. In het najaar van 2022 zal de kredietaanvraag aan u 

worden voorgelegd. Na uw akkoord streven we ernaar, mits de kostenopgave marktconform is, om 

dezelfde bouwteampartner de opdracht te verstrekken voor de daadwerkelijke start bouw. Oplevering 
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is in het najaar van 2024 voorzien. In het realisatieproject is ook ruimte gemaakt om actuele 

ontwikkelingen door te voeren die ook toegepast kunnen worden in andere projecten.  

 

Ad 2. Beheerfase technisch/operationeel 

In 2022 worden de voorbereidingen gestart voor de technische/operationele beheerfase.  

 

Ad 3. Beheerfase verkoop groen gas (inclusief subsidies) 

In de kredietaanvraag is als onderdeel van de TCO (Total Cost of Ownership) gerekend met een 

inkomstenstroom uit de verkoop van groen gas. De markt van groen gas en te verhandelen 

certificaten (zoals HBE’s, herbruikbare brandstofeenheden) is erg in beweging. Dit maakt het 

noodzakelijk om eerder dan gepland te onderzoeken welke verkoopstrategie wenselijk en haalbaar is, 

hier zetten we de komende tijd vol op in. 

Daarnaast valt het onderzoek naar subsidiemogelijkheden en aanvragen van subsidies onder dit 

deelproject. De strategie is om stapsgewijs in te zetten op verschillende subsidiemogelijkheden. Als 

eerste is een aanvraag gedaan bij het Nationale Groeifonds, waarover u in de AB vergadering van 26 

oktober 2021 bent geïnformeerd. In april 2022 krijgen wij bericht over de voortgang en zullen wij u 

daarover informeren.  

 

Terugbetaling BTW/Integratieheffing 

Recent hebben we een positief besluit van de belastingdienst ontvangen met betrekking tot de door 

ons ingeschatte belastingterugbetaling in verband met de stillegging van de Slibgisting Echten. In de 

Jaarstukken 2020 was daar een voorziening ter grootte van € 700.000 voor gevormd.  

Omdat de integratieheffingsregeling (waardoor we bij de bouw van de installatie de BTW terug konden 

vragen) een aantal jaren geleden is komen te vervallen en vanwege het stopzetten van de slibgisting 

hoeft er geen BTW terugbetaald te worden. Dat betekent dat de gevormde voorziening niet meer 

nodig is en kan komen te vervallen ten gunste van de taak zuiveringsbeheer. In de jaarstukken 2021 

zullen wij hier nadere aandacht aan besteden. 

 

Versneld toekomstbestendig uitbreiden rwzi Echten 

Op 26 oktober 2021 heeft u, onder voorwaarden, ingestemd met het beschikbaar stellen van een 

krediet (€ 9.100.000) voor het versneld toekomstbestendig uitbreiden van rwzi Echten, waardoor het 

afvalwater van Fage kan worden verwerkt. Aan die voorwaarden is nu voldaan. Op 22 november 2021 

is de overeenkomst tussen WDODelta en Fage ondertekend en op 9 december 2021 heeft de 

gemeenteraad van Hoogeveen ingestemd met de komst van zuivelfabrikant Fage. De voorbereidingen 

voor deze versnelde uitbreiding zijn inmiddels gestart.  
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