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1. AV-informatiebrief stand van zaken verkenning slibeindverwerking 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met:  

1. ingestemd met de AV-informatiebrief over de verkenning van Waterschap 

Zuiderzeeland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) naar alternatieve routes 

voor de slibeindverwerking en deze te delen met de Algemene Vergadering; 

2. kennisgenomen van de aanvullende informatie over dit thema.  

 

Toelichting 

Op 19 november 2019 hebben Zuiderzeeland en AGV afgesproken samen een verkenning uit 

te voeren naar alternatieve routes voor de slibeindverwerking. Beide dagelijks besturen 

hebben hiertoe op 10 december 2019 een bestuurlijke opdracht gegeven. Onderdeel van deze 

opdracht is het informeren van de Algemene Vergadering over deze opdracht en het 

bestuurlijk proces. Hiervoor is een informatiebrief opgesteld. 

 

2. Maximaal benutten (biogas) Ephyra® AWZI Tollebeek 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van de analyse van de oude businesscase Ephyra® uit 2015; 

2. besloten te kiezen de variant waarin ook het extra biogas uit Ephyra® wordt benut in 

een WarmteKrachtKoppeling (WKK); 

3. opdracht gegeven een AV-voorstel te maken om de Algemene Vergadering te vragen om 

in te stemmen met deze variant en hiervoor een voorbereidingskrediet vrij te geven; 

4. besloten de Algemene Vergadering ter voorbereiding op de besluitvorming in maart 

2020 beeldvormend mee te nemen aan de hand van het concept AV-voorstel. 

  

Toelichting 

Bij het vergisten van het slib door Ephyra® op AWZI Tollebeek ontstaat biogas. Dit biogas kan 

op twee manieren worden benut:  

- in een WKK waarmee warmte en elektriciteit wordt geproduceerd; 

- in een groen gas installatie waarmee gas wordt geproduceerd dat als alternatief voor 

aardgas in het aardgasnet kan worden gevoed.  

Voor de specifieke situatie op AWZI Tollebeek, heeft het college gekozen om het extra biogas 

te benutten voor een mobiele WKK. De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen 

met deze keuze. 


