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Concept-besluit

Het dagelijks bestuur besluit:
• Een bijdrage van 6,4 miljoen Euro te verlenen aan het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, voor uitvoering van maatregelen aan de rwzi Utrecht ter verbetering van de
waterkwaliteit van de Vecht, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen de dijkgraven d.d.
juli 2006.
• Een eerste betaling te doen van 4,4 miljoen Euro, na ondertekening van het waterakkoord
Weerdsluis. Hiervoor de binnen de begroting t/m 2007 gereserveerde middelen aan te
wenden.
• De resterende bijdrage van 2 miljoen Euro te betalen in 2012 als de uitvoering van maatregelen
ter verbetering van de rwzi Utrecht door HDSR is gestart. Hiervoor is in de meerjarenbegroting
een bedrag van € 400.000,- per jaar opgenomen.
Samenvatting

Het DB besluit een financiële bijdrage van 6,4 miljoen Euro te verlenen aan het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ter verbetering van de kwaliteit van het
effluent van de rwzi-Utrecht.
Toelichting

De waterkwaliteit van de Vecht voldoet op veel plaatsen niet. Problemen worden veroorzaakt door
de hoge belastingen met fosfaat, stikstof, zink en koper. De rioolwaterzuiverings-installaties zijn
belangrijke bronnen. De rwzi Utrecht (in beheer bij HDSR) is daarvan de grootste.
In het Restauratieplan Vecht en ook in 2006 opgestelde Globale Verkenning voor de Kaderrichtlijn
Water is geconcludeerd dat een ‘verdere aanpak’ van de rwzi-Utrecht zeer effectief is voor de
waterkwaliteit van de Vecht. Het gaat daarbij om sanering en verbetering van de effluentkwaliteit,
die verder gaat dan de algemeen geldende wettelijke eisen.
HDSR is van plan om maatregelen te nemen, waarmee de kwaliteit van het effluent aanzienlijk zal
worden verbeterd. Welke type maatregel genomen gaat worden is nog niet besloten. Er lopen twee
sporen:
1. Optimalisatie rwzi, met als opties nafiltratie of afvoer effluent naar ARK
2. Volledige nieuwbouw, met verplaatsing van de rwzi.
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AGV plukt de vruchten van verbetering van de rwzi, in de vorm van een betere kwaliteit van de
Vecht. Een bijdrage van AGV aan uitvoering van maatregelen op de rwzi-Utrecht is daarom redelijk.
Voorgesteld wordt dat AGV een bijdrage van 6,4 miljoen euro levert aan HDSR voor uitvoering van
maatregelen aan de rwzi Utrecht ter verbetering van de waterkwaliteit van de Vecht. Te betalen in
twee termijnen; namelijk 4,4 miljoen Euro in 2007 en de resterende 2 miljoen in 2012, als de
uitvoering van de maatregelen daadwerkelijk is gestart.
Met dit voorstel worden afspraken die in juli 2006 zijn overeengekomen tussen de dijkgraven van
HDSR en AGV geëffectueerd.
In onderhandelingen met HDSR over het waterakkoord Weerdsluis (zie DB 27 maart 2007,
agendapunt 15; DB 07/170) is steeds het standpunt van AGV geweest dat AGV niet wil betalen voor
een sinds jaar en dag bestaande wateraanvoersituatie (waaraan voor HDSR geen aantoonbare
meerkosten zijn verbonden), maar wel bereid is een bijdrage te leveren aan investeringen in het
beheergebied van HDSR als daarmee kosteneffectieve maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit worden gerealiseerd. Uiteindelijk zijn hierover in juli 2006 door de dijkgraven van
HDSR en AGV afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Zie bijlage 1.
Met bovenstaand voorstel om bij te dragen aan maatregelen op de rwzi-Utrecht wordt de al sinds
jaren slepende discussie tussen HDSR en AGV rond het waterakkoord Weerdsluis beeindigd.

Financiële consequenties

In de jaarrekening van AGV is sinds 1997 jaarlijks een bedrag van €400.000,- gereserveerd (ten
laste van de WVO) voor een bijdrage aan HDSR. Daarbij is aangeven dat definitieve afspraken over
een bijdrage aan HDSR in een overeenkomst zullen worden vastgelegd. Deze overeenkomst is in
juli 2006 door beide dijkgraven ondertekend en houdt in:
• Een bijdrage van AGV aan HDSR van in totaal € 6,4 mln voor verbetering van de RWZI Utrecht
• Betaling van een voorschot van € 4 mln na ondertekening van het Waterakkoord
• Betaling medio 2012 van het resterende bedrag ad € 2,4 mln, als de werkzaamheden zijn
gestart
Er werd uitgegaan van ondertekening van het waterakkoord in 2006. Thans is duidelijk dat dit
medio 2007 zal plaatsvinden. Daarom wordt nu voorgesteld het sinds 1997 gereserveerde bedrag
ad € 4,4 mln te betalen na ondertekening van het Waterakkoord.
Betaling van het resterende bedrag ad € 2 mln kan conform de overeenkomst in 2012 plaatsvinden,
als de werkzaamheden zijn gestart. Hiervoor is in de meerjarenbegroting 2007-2012 een bedrag van
€ 400.000,- per jaar opgenomen.
Resultaat

Het DB besluit het voorstel ter kennisname aan te bieden aan de commissies voor advies en
bijstand van 6 en 7 juni 2007.
Bijlage

- Overeenkomst “Wateraanvoer de Vecht en het Waterakkoord Weerdsluis”, d.d. juli 2006
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AGV/Waternet is hierbij betrokken en dient in het kader van de lozingsvergunning aan te geven
welke (strengere) effluenteisen worden gesteld.

