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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht
Tussentijdse toets Milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Rioolwaterzuivering
Utrecht tussentijds beoordeeld. Zij constateert dat de effecten op natuur en leefomgeving nog onvoldoende zijn beschreven. Zij adviseert het definitieve rapport
hierop aan te passen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
in dit geval de provincie Utrecht en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - besluit over het project. Zie ook
www.commissiemer.nl.

Het project
De huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Utrecht is aan het einde van de technische levensduur. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besloot daarom
de installatie te vernieuwen. Om de milieugevolgen hiervan in beeld te brengen wordt
een milieueffectrapport opgesteld. De informatie uit de onderzoeken wordt ook gebruikt
bij de aanbesteding van de bouw van de nieuwe waterzuivering.
De provincie Utrecht en waterschap Amstel Gooi en Vecht besluiten binnenkort over de
vergunningen. Zij hebben de Commissie gevraagd het rapport tussentijds te toetsen en
advies te geven voor eventuele aanpassingen.
Het advies
De Commissie mist bij de tussentijdse toetsing de effecten van de lozing op de waterkwaliteit van de Vecht en de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen. Daarnaast is nog onvoldoende duidelijk welke effecten (bijvoorbeeld geur en geluid) de waterzuivering heeft op nabijgelegen woonwijken.
De Commissie adviseert deze onderdelen nader uit te werken in het definitieve rapport
en deze informatie te betrekken bij de beoordeling van de alternatieven voor de nieuwbouw van de waterzuivering.
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