
sterke dijken
             schoon water

Beste betrokkene,

Waterschap Rivierenland renoveert en 
breidt de rioolwaterzuivering (rwzi) in 
Sleeuwijk uit. Dit maakt het mogelijk 
de rwzi’s in Wijk en Aalburg, Dussen 
en Eethen op termijn te sluiten en  
het afvalwater van het Land van 
Heusden en Altena centraal op de  
rwzi te Sleeuwijk te zuiveren. 
Daarnaast wil het waterschap in 2020 
op het terrein van de rwzi in Sleeuwijk 
een Energiefabriek in gebruik nemen 
en op het naastgelegen terrein een 
zonnepark. Ook wordt samen met 
de gemeente Altena de haalbaarheid 
van een nieuwe ontsluitingsweg 
onderzocht. Met deze nieuwsbrief 
informeren we betrokkenen en 
belangstellenden over de actuele 
ontwikkelingen en nodigen wij u  
graag uit voor de inloopbijeenkomst 
op 26 maart 2019.

Nieuwsbrief

6• 2019

Centralisatie afvalwatersysteem 
Land van Heusden en Altena en Energiefabriek West

Centralisatie afvalwatersysteem  
Land van Heusden en Altena
De werkzaamheden aan de centralisatie zijn in een vergevorderd stadium. 
De nieuwe installatiedelen zijn in bedrijf genomen en de renovatie van bestaande 
onderdelen is uitgevoerd. 

De komende weken wordt de terrein-afwerking uitgevoerd. De centrale rwzi is daarna 
gereed. Hierdoor zorgt het waterschap voor een betere waterkwaliteit in het gebied.   

Op de terreinen van de rwzi’s Wijk en Aalburg, Dussen en Eethen zijn rioolgemalen 
gebouwd, waardoor deze rwzi’s opgeheven kunnen worden. 
De werkzaamheden voor de centralisatie worden in het tweede kwartaal 2019 volgens 
planning afgerond. 
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Het ontwerp van de Energiefabriek is 
opgestart. Bij het ontwerp wordt nadruk-
kelijk rekening gehouden met  
de wensen vanuit de omgeving. 

De gehele installatie blijft binnen een 
hoogte van 7,5 meter en binnen een 
bebouwingsoppervlak van 1.500 m2. Er 
wordt een bewezen technologie toegepast 
waarbij de temperatuur van de slibver-
gisting niet boven de 37 graden uitkomt. 

Hierdoor blijft de veiligheid gewaarborgd. 
De gehele installatie past binnen de  
bestaande geur- en geluidscontouren. 

De omgevingsvergunning voor het afwijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve 
van de Energiefabriek is ingediend.  
In de Raadsvergadering van de gemeente 
Altena van 2 april 2019 vindt naar  
verwachting een besluit plaats omtrent  
de benodigde Verklaring Van Geen  

Bedenkingen (VVGB). Wanneer de  
ontwerpbeschikking van de vergunningen 
ter inzage zal worden gelegd maken wij  
dit bekend via onze website en door  
publicaties in lokale nieuwsbladen.    

Daarnaast is de omgevingsvergunning  
milieu ook al ingediend. Besluitvorming 
hierover vindt pas plaats nadat er een 
besluit is genomen over de ‘omgevings-
vergunning afwijken bestemmingsplan’.  

Visualisatie toekomstige situatie rwzi en Energiefabriek

Ontwerp Energiefabriek
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Energie-, klimaat en afvalreductiedoelstellingen

Net zoals andere overheidsinstanties heeft het waterschap de opgave gekregen om te voldoen 
aan de energie- en klimaatdoelstellingen van het VN Klimaatakkoord 2015. Het waterschap heeft 
de ambitie om in 2030 volledig energieneutraal te werken. Daarnaast wil het waterschap in 2020 
40% van de energie die voor de bedrijfsvoering nodig is, duurzaam opwekken. Met de realisatie 
van het zonnepark en de realisatie van een drietal Energiefabrieken waarvan één in Sleeuwijk, kan 
de doelstelling van 40% duurzame energie in 2020 worden bereikt. 

Een Energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die het rioolslib vergist, waarbij biogas 
wordt opgewekt. Een Energiefabriek draagt, naast het opwekken van energie, bij aan de noodzaak 
om zo min mogelijk afvalstoffen te produceren. Door rioolslib te vergisten neemt namelijk 
het volume van het rioolslib met ongeveer de helft af.  
Het opgewekte biogas zal aan het gasnet 
worden geleverd.  Met het oog op haar energie- en klimaat-

doelstelling wil het waterschap op de 
locatie ten noorden van de rwzi een  
zonnepark realiseren. 

De omgevingsvergunning die hiervoor  
nodig is, is bij de omgevingsdienst  
Midden- en West-Brabant ingediend.  
De omgevingsdienst behandelt deze 
vergunning namens de provincie Noord-
Brabant. De ontwerpbeschikking van deze 
vergunning is door de omgevingsdienst ter 
inzage gelegd. 
Via de volgende link kunt u de kennisgeving 
bekijken: www.brabant.nl/loket/ 
bekendmakingen/omgevingsvergunning/ 
636855681560557714
De vergunningsaanvraag kunt u ook inzien 
via www.wsrl.nl/centralisatie-west. 

De nieuwe ontsluitingsweg, vanaf de 
rotonde bij de Tol naar de centrale rwzi, 
heeft nog steeds de voorkeur, maar 
kan op korte termijn niet gerealiseerd 
worden vanwege: nader onderzoek op 
onder andere de rotonde, de plano-
logische procedure en noodzakelijke 
voorbelasting.

Tussen het waterschap en de gemeente 
Altena is een intentieovereenkomst 
opgesteld voor de nieuwe ontsluitingsweg.

In de komende periode wordt de financiële 
en planologische haalbaarheid van een 
nieuwe ontsluitingsweg richting de Tol  
onderzocht. Zolang er geen nieuwe weg 
gerealiseerd is, zullen de transporten 
verspreid plaatsvinden over de huidige 
wegen. Daarbij zijn en worden er nog 

Zonnepark 
Sleeuwijk

Nieuwe ontsluitingsweg

Transporten naar de Energiefabriek

De planning ten aanzien van de nieuwe 
ontsluitingsweg is als volgt: 
• 2019   Onderzoek rotonde bij de Tol

en intensiveren afspraken 
tussen gemeente Altena, 
Rijkswaterstaat en Waterschap 
Rivierenland

• 2019    Uitvoeren onderzoeken
2021  Planologische procedure

Opstellen contractdocumenten
• 2022  Voorbelasting weg
• 2023  Realisatie nieuwe ontsluitingsweg

aanvullende maatregelen genomen om 
de verkeersveiligheid te verbeteren. Door 
toepassing van een aan- en een afvoerroute 
wordt de veiligheid van de fietsers vergroot. 
Het aantal transportbewegingen naar de 
rwzi blijft binnen de vergunde waarde van 
maximaal 25 vrachtwagens per werkdag. 

Daarnaast heeft Waterschap Rivierenland  
in samenspraak met de opdrachtnemer 
besloten om het volume van het te trans-
porteren slib te reduceren (ca. 30 %) door 
toepassing van nieuwe technieken op de 
toeleverende rwzi’s. Dit zal resulteren in 
plusminus 17 vrachtwagens per werkdag.
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Bestaande houtsingel 
behouden

2.800 zonnepanelen

Nieuwe houtsingel aanplanten

Omvormers  
op frame

Verhoogd terrein
Droog bloemrijk

grasland

Verlaagd terrein
Vochtig bloemrijk grasland

Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
de afdeling Technische Projecten van 
Waterschap Rivierenland. 
Meer informatie over het project 
Centralisatie West kunt u vinden op 
www.wsrl.nl/centralisatie-west.  
Hier vindt u ook actuele films en foto’s. 

Informatie
Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met:
Johan van IJmeren, projectmanager,  
j.van.ijmeren@wsrl.nl, 06-29025579 of 
Cees Quint, omgevingsmanager,  
c.quint@wsrl.nl, 06-18300335. 
Wij staan u graag te woord.

Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal 
ontvangen, zich afmelden of heeft u 
suggesties?  
Mail dan naar c.quint@wsrl.nl
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Het terrein van de rwzi in Wijk en 
Aalburg wordt opnieuw ingericht nu de 
functie voor rioolwaterzuivering komt te 
vervallen.  
Er komt een gemaal om het rioolwater 
te verpompen. Het overige deel van het 

terrein wordt benut voor waterberging 
in combinatie met zonnepanelen. 
Samen met de gemeente is een nieuw 
inrichtingsplan voor het gebied opgesteld. 
De vergunningen die nodig zijn om het 
plan uit te voeren zijn verleend. 

Inloopbijeenkomst 26 maart 2019 – 16.30 tot 19.00 uur

 
Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:
16.30 uur Inloop met koffie en thee
17.00 uur Uitleg door het waterschap en firma Pannekoek GWW
 - Stand van zaken vergunningaanvragen
 - Nadere toelichting ontwerp Energiefabriek
 - Planning  
17:30 uur Gelegenheid tot stellen van vragen
18.00 uur Rondleiding over de centrale rwzi
18.30 uur Einde bijeenkomst
 
Aanmelden kunt u bij Cees Quint  
via c.quint@wsrl.nl

Wilt u kennis maken met de aannemer 
van de Energiefabriek? Wilt u meer 
te weten komen over het ontwerp en 
de uitvoering van deze Energiefabriek 
of over het tijdelijk gebruik van de 
bestaande wegen voor transport  
van slib? 

Op dinsdag 26 maart organiseert 
het waterschap samen met 
aannemer Pannekoek GWW een 
informatiebijeenkomst op de rwzi 
Sleeuwijk, Robijnsweg 15,  
4254 LB in Sleeuwijk. 

Terrein Wijk en Aalburg
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