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Ontwerp maatwerkvoorschrift RWZI Utrecht 

Geachte heer Heijbroek, 

AGV heeft op 27 mei 2014 het concept maatwerkvoorschrift RWZI Utrecht 

vastgesteld. Waternet behandelt de procedure voor het vaststellen van dit 

maatwerkvoorschrift namens het Hoogheemraadschap Amstel , Gooi en Vecht 

(AGV). 

Het concept maatwerkvoorschrift is ingeboekt onder 14.081887/casecode 

W-14.02194 en heeft betrekking op de lozing van het effluent van de riool

waterzuiveringsinstallatie Utrecht, ter hoogte van Zandpad 1 in Utrecht op 

het oppervlaktewater van de Vecht. 

Datum 

Sjuli 2014 

Ons kenmerk 

14.082013 

Casecode 

W-14.02208 

Contactpersoon 

A.C.H.M van den Boer 

Doorkiesnummer 

020 608 53 14 

E-mail 

toon.van.den.boer@waternet.nl 

Registratie van de reactie op het concept maatwerkvoorschrift 

HDSR heeft ons een reactie gestuurd op het concept maatwerkvoorschrift 

RWZI Utrecht. Deze reactie hebben wij geregistreerd met kenmerk 

14.081470. 

Notitie reactie opmerkingen HDSR 

In een bijlage (notitie met kenmerk 14.083606) bij deze brief leest u hoe de 

opmerkingen van HDSR zijn verwerkt in het ontwerp maatwerkbesluit (ken

merk 14.082526). 

Ontwerp maatwerkvoorschirft 

Het ontwerp maatwerkvoorschrift met kenmerk 14.082526 ontvangt u hierbij 

als bijlage. 

Procedure 

De lozingen van de RWZI Utrecht kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor 

het milieu. Daarom Is op de voorbereiding van dit maatwerkvoorschrift afde

ling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (Activiteiten 

besluit milieubeheer, artikel 2.2, lid 6). 
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Klant, Markt & Relaties 

Planadvies & Vergunningen 

Datum 

8 juli 2014 

Z i e n s w i j z e ( n ) Ons kenmerk 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebben- 14.082013 

den, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerp 

maatwerkbesluit ter Inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswij-

ze(n) over het ontwerp maatwerkvoorschrift naar voren brengen. Een ziens

wijze moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken. Postbus 

94370, 1090 GJ Amsterdam. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Toon van den 

Boer, afdeling Planadvies & Vergunningen. Telefoonnummer 020 - 525 34 

765. 

Met vriendelijke groet, 

namens het dagelijks bestuur van AGV, 

mw. R.E.M. Offermans 

teamleider Vergunning 

Bijlage(n) 

- Reactie op opmerkingen HDSR 

- Ontwerp maatwerkbesluit 
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Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

Notitie 

Aan 

DB 

Onderwerp 

Reactie op opmerkingen HDSR 

Reactie HDSR op het concept ontwerp maatwerkvoorschrift RWZI Utrecht. 

Datum 

30 juni 2014 

Ons kenmerk 

14.083606 

Contactpersoon 

A.C.H.M. van den Boer 

Doorkiesnummer 

020 608 53 14 

Fax afdeling 

020 608 39 00 

1. In artikel 3.4 de datum aanpassen van 1 januari 2018 naar 1 januari 

2019. 

2. Volgens HDSR leidt het baseren van de norm op het voortschrijdend 

jaargemiddelde voor de jaren 2015 en 2019 tot onduidelijkheid. Als de 

norm op 1 januari 2015 van kracht wordt op basis van een 

voortschrijdend jaargemiddelde dan betekent dat feitelijk dat pas op 31 

december voldoende tijd Is verstreken om deze waarde te bepalen. In 

onze optiek zou het duidelijker zijn om In 2015 en 2019 de normen voor 

totaal stikstof en totaal fosfaat te baseren op een jaargemiddelde. 

3. HDSR verzoekt om artikel I te verwijderen, dit artikel heeft geen 

toegevoegde waarde en kan bovendien lelden tot een situatie waarin 

feitelijk geen grenswaarden voor de rwzi Utrecht gelden als dit 

voorschrift voor 1-1-2015 wordt vastgesteld. 

4. In paragraaf 3.1 wordt de suggestie gewekt dat de normen en termijnen 

In onderling ambtelijk overleg zijn vastgesteld, hier kan ook verwezen 

worden naar de gezamenlijke notitie d.d. 28-10-2011 van AGV en HDSR 

(458756) die Is opgesteld op basis van het ambtelijk vooroverleg en als 

basis heeft gediend voor het daaropvolgend bestuurlijk vooroverleg. 

5. Stikstof (N totaal) wordt door het laboratorium op 1 decimaal en fosfaat 

(P totaal) wordt op twee decimalen nauwkeurig gerapporteerd. Het 

voorstel van HDSR Is om voor de normstelling dezelfde nauwkeurigheid 

te hanteren, dus N= 8,0 mg/l en P= 0,50 mg/l) . 
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Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

Notitie 

Reactie DB op opmerkingen HDSR: 

ad 1) de typefout is hersteld. De datum In artikel 3.4 Is aangepast. De 

datum 1 januari 2018 is vervangen door de datum 1 januari 2019. 

ad 2) In de Activlteltenregellng milieubeheer, paragraaf 3.1.2. 

Behandeling van stedelijk afvalwater, artikel 3.4gc tweede lid is 

uitputtend geregeld dat de grenswaarde voor totaal stikstof en 

totaal fosfor wordt uitgedrukt als voortschrijdend jaargemiddelde 

concentratie. De regelgeving staat ons dus niet toe hierin iets te 

wijzigen. Het maatwerkvoorschrift Is daarom op dit punt niet 

aangepast. 

ad 3) in artikel 1 Is de datum van 1 januari 2015 toegevoegd. Het artikel 

is niet verwijderd. Hiermee wordt iedere onduidelijkheid over welke 

lozlngselsen op enig moment van kracht zijn weggenomen: 

- uit artikel I volgt dat met Ingang van 1 januari 2015 de 

algemene regel voor de lozing van stedelijk afvalwater (N = 10 en 

P =1) niet geldt; 

- uit artikel II volgt dat de lozingseisen (N=8 en P= 0,5) gelden 

van 1 januari 2015 en tot en met 31 december 2018; 

- met artikel III volgt dat de lozlngselsen (N=5 en P=0,5) gelden 

vanaf 1 januari 2019. 

ad 4) zoals voorgesteld door HDSR wordt in paragraaf 3.1 van het 

maatwerkvoorschrift verwezen naar de notitie d.d. 28-10-2011 met 

kenmerk 458756 die is opgesteld op basis van het ambtelijk 

vooroverleg en als basis heeft gediend voor het daaropvolgend 

bestuurlijk overleg. 

ad 5) zoals voorgesteld door HDSR wordt in de nauwkeurigheid voor de 

normstelling voor Stikstof gewijzigd naar 1 decimaal. 

Datum 

30 juni 2014 

Ons kenmerk 

14.083606 
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Klant, Markt & Relaties 

Planadvies & Vergunningen 

Kennisgeving 

water© net 

Ontwerp-maatwerkvoorschrift 

Het Hoogheemraadschap Amstel , Gooi en Vecht heeft het voornemen om aan 

H o o g h e e m r a a d s c h a p De S t i ch t se R i j n l a n d e n een maatwerkvoorschrift 

op grond van het Activiteitenbesluit te verlenen. Dit maatwerkvoorschrift 

heeft betrekking op het lozen van effluent afkomstig uit de rioolwaterzuive

ringsinstallatie Utrecht, ter hoogte van Zandpad 1 in Utrecht, In het opper

vlaktewater van de Vecht. 

Inzien van de stukken 

Van vrijdag 18 juli tot 29 augustus 2014 kunt u het ontwerp-

maatwerkvoorschrift met bijbehorende stukken Inzien tijdens werkdagen in 

het kantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 In Amsterdam en in het 

gemeentehuis In Utrecht. Op verzoek kunt u de stukken ook 's avonds Inzien. 

Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift krijgen. 

Mondelinge toelichting 

Op uw verzoek wordt een mondelinge toelichting gegeven of gelegenheid 

geboden voor een gedachtewisseling over het ontwerp-maatwerkvoorschrift. 

Zienswijzen 

Tot datum 29 augustus 2014 kunt u bij Waternet schriftelijk uw zienswijzen 

met betrekking tot dit ontwerp-maatwerkvoorschrift naar voren brengen. Uw 

persoonlijke gegevens worden, indien u daarom schriftelijk verzoekt, niet 

bekendgemaakt. U kunt uw reactie richten aan het dagelijks bestuur van 

AGV/Waternet , afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ 

Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-14.02208. 

Inlichtingen 

Voor meer Informatie kunt u terecht bij de heer A.C.H.M van den Boer, van 

de afdeling Planadvies & Vergunningen van Waternet, tel. 020 608 5314. 

Amsterdam, 17 juli 2014. 
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waterljnet 

Hoogheemraadschap De t̂um 
8 juli 2014 

Stichtse Ri jn landen casecode 
W-14.02208 

Zandpad 1 in Utrecht Kenmerk 
14.082526 

Ontwerp Maatwerkvoorschrift 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 

Korte Ouderkerkerdijk 7 
Amsterdam 
Postbus 94370 
1090 GJ Amsterdam 
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek, 
plus uw gebruikelijke belkosten) 
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Inleiding 

De rioolwaterzuivering (RWZI) Utrecht behandelt het stedelijk afvalwater van de 
gemeente Utrecht, met uitzondering van de wijk Leidsche Rijn. Het vla de gemeentelijke 
riolering aangevoerde afvalwater is afkomstig van huishoudens, bedrijven en hemelwater 
van verhard oppervlak. Gemiddeld bedraagt de droog weer aanvoer (DWA) 4.200 m 3/u 
en de regenwater aanvoer (RWA) 15.000 m 3/u. De ontwerpcapaciteit van de RWZI-
Utrecht bedraagt circa 500.000 I.e. (op basis van 54 gram BZV). De lozing van het 
effluent van deze RWZI aan het zandpad In Utrecht vindt plaats op het oppervlaktewater 
van de Vecht. 

Voor RWZI's gelden de regels het Activiteitenbesluit milieubeheer. In artikel 3.5e van dit 
Activiteitenbesluit staat dat het bevoegd gezag. Indien het belang van de bescherming 
van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam daartoe noodzaakt, bij 
maatwerkvoorschrift lagere grenswaarden vast kan stellen dan de grenswaarden, 
genoemd In het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit maatwerkbesluit doen wij dit voor 
RWZI-Utrecht. In hoofdstuk 3 "overwegingen" leggen we uit waarom. 
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Besluit en ondertekening 

In de besluitvorming moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Wa

terwet (Wtw), het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Natuurbeschermingswet en de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). Gelet hierop, én gelet op de overwegingen In hoofd

stuk 3, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt: 

I. met ingang van 1 januari 2015 voor de lozingen van effluent van de RWZI Utrecht de 

grenswaarde voor totaal stikstof en totaal fosfaat genoemd in artikel 3.5e, vierde lid 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer op grond van het zesde lid niet van toepas

sing te verklaren; 

II. in plaats van de in artikel 3.5e, vierde lid genoemde grenswaarden gelden voor de 

lozingen van effluent van de RWZI Utrecht met Ingang van 1 januari 2015 en tot en 

met 31 december 2018 de volgende grenswaarden; 

Parameters Grenswaarde in etmaalmonster 
als voortschrijdend jaargemiddelde 

Totaal stikstof (N) 8,0 mg/l 4 1 

Totaal fosfor (P) 0,50 mg/l 
*1 Streefwaarde 7,0 mg/ l . 

III. in plaats van de in artikel 3.5e, vierde lid genoemde grenswaarden gelden voor de 

lozingen van effluent van de RWZI Utrecht met ingang van 1 januari 2019 voor on

bepaalde tijd de volgende grenswaarden; 

Parameters Grenswaarde in etmaalmonster 

als voortschrijdend jaargemiddelde 

Totaal stikstof (N) 5,0 mg/l 

Totaal fosfor (P) 0,50 mg/l 

IV. hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stuurt ieder kwartaal aan de afdeling 

Toezicht en Handhaving van Waternet een rapportage betreffende de RWZI Utrecht 

van de geloosde hoeveelheid effluent en de effluent concentraties voor de parame

ters totaal stikstof en totaal fosfaat; 

Het Dagelijks bestuur van AGV, 

mw. R.E.M. Offermans 
teamleider Vergunning 
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Afschriften 

Afschriften van dit besluit worden gezonden aan: 
Provincie Noord-Holland, t.a.v. het college van Gedeputeerde Staten, Postbus 
123, 2000 MD Haarlem; 
Provincie Utrecht, t.a.v. het college van Gedeputeerde Staten, Postbus 
80300, 3508 TH Utrecht. 
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Overwegingen 

3.1 Aanleiding maatwerkbesluit 

Historie 
Op 9 mei 2003 heeft AGV aan HDSR een lozingsvergunning verleend voor de RWZI 
Utrecht (kenmerk: 2003.205363). In de overwegingen van het besluit van 9 mei 2003 is 
sprake van lagere effluenteisen: "mede afhankelijk van de stand der techniek kunnen de 
nieuwe effluenteisen per 1 januari 2013 zonder meer worden vastgelegd in de dan te 
verlenen Wvo-vergunning". Onder meer door onderzoek naar de mogelijkheid tot afleiden 
van het RWZI-effluent naar een ander oppervlaktewater Is vertraging opgelopen. 
Voor onderzoek naar de zuiveringstechniek Nereda® is aan HDSR op 11 februari 2013 
een wijzigingsvergunning verleend (kenmerk: 12.103485). Korte tijd later heeft HDSR 
gevraagd om de looptijd van de vergunning uit 2003 te verlengen. Deze wijzigingsver
gunning Is op 27 maart 2013 verleend (kenmerk:12.117937). Daarmee is de looptijd van 
de watervergunning verlengd tot 1 januari 2015. 

Termijnen 
Uit het overgangsrecht Activiteitenbesluit milieubeheer volgt dat de voorschriften uit de 
eerdere besluiten van AGV tot het einde van de looptijd als maatwerkvoorschrift van 
kracht blijven. AGV en HDSR zijn al geruime tijd met elkaar In gesprek. Op woensdag 26 
oktober 2011 is In een ambtelijk overleg met HDSR afgesproken: 

• de nieuwe waterlijn RWZI Utrecht is uiterlijk In 2018 in bedrijf; 
• vanaf begin 2015 tot eind 2018 een lozingseis te hanteren van N=8 mg/l en 

P=0 )5 mg/l, met als streefwaarde voor N= 7 mg/l; 

• vanaf 1 januari 2019 wordt voldaan aan de nieuwe lozlngselsen N = 5 mg/l en 

P=0,5 mg/l. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in de notitie d.d. 28-10-2011 met kenmerk 458756 en 

hebben als basis gediend voor het daarop volgend bestuurlijk overleg. 

3.2 Wettelijk kader 

Algemeen 
Op 1 maart 2014 is een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking 

getreden. Als gevolg daarvan valt sinds 1 maart 2014 de behandeling van stedelijk 

afvalwater onder dit Activiteitenbesluit. Hiermee Is voor de behandeling van stedelijk 

afvalwater de vergunnlngpllcht op grond van de Waterwet (Wtw) opgeheven. Voor de 

behandeling van stedelijk afvalwater gelden de regels uit het Activiteitenbesluit 

milieubeheer (paragraaf 3.1.4a. Behandeling van stedelijk afvalwater). En de regels uit de 

Activiteitenregeling milieubeheer (paragraaf 3.1.2. Behandeling van stedelijk afvalwater). 

Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 3.5e, zesde lid is het mogelijk. 

Indien het belang van de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterllchaam 

daartoe noodzaakt, bij maatwerkvoorschrift lagere grenswaarden vast te stellen dan 

genoemd In het vierde lid van dat artikel. 
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Specifiek met betrekking tot de inrichting 

De RWZI Utrecht wordt aangemerkt als een type-c Inrichting met een ontwerpcapaciteit 
van circa 500.000 inwonerequivalenten. 

Bevoegd gezag 

De lozingen vinden plaats op het oppervlaktewater van de Vecht ter hoogte van het 
zandpad In Utrecht. Het waterkwaliteitsbeheer van het betreffende oppervlaktewater 
berust bij AGV. 

Het dagelijks bestuur van AGV is bevoegd om watervergunningen te verlenen, te weige
ren, te wijzigen of In te trekken en maatwerkvoorschriften te stellen. De lozingseisen 
opgenomen In dit besluit zijn gelijk aan de op 2 april 2009 door het Algemeen Bestuur 
(AB) van AGV vastgestelde grenswaarden voor lozingen op de Vecht. 

Natuurbeschermingswet 

Onder de Natuurbeschermingswet zijn de Oostelijke Vechtplassen als Natura 2000-gebied 
aangewezen voor 7 habltats, 9 habltatrichtlljnsoorten en 17 vogelrichtlljnsoorten. Al deze 
habltats en soorten zijn afhankelijk van het water, waarbij een goede tot zeer goede 
waterkwaliteit bij de meeste soorten cruciaal Is. Het gebied heeft als enige in Noord-
Holland de 'sense of urgency' status gekregen voor de wateropgave (Natura 2000-
doelendocument. Ministerie LNV, juni 2006). De 'sense of urgency' geldt voor de com
pleetheid In ruimte en tijd voor het hoofdtype 'Laagveenmoerassen'. De kwaliteit van 
vooral kranswierwateren, meren met krabbescheer en fonteinkruiden en de daarbij ho
rende fauna, staat onder druk doordat de deelgebieden steeds minder worden gevoed 
door kwelwater. Vervolgens worden ze op peil gehouden door vreemd oppervlaktewater 
(onder andere uit de Vecht) In te laten. In verband hiermee is het behalen van de water
kwaliteitsdoelstelling voor de Vecht van groot belang. 

3.3 Beleid en doelstellingen 

Waterkwaliteitsmaatregelen voor de Vecht 

In 1996 Is het "Restauratieplan Vecht 1996 - 2015" (RPV) opgesteld en een convenant 
getekend tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland, de hoogheemraadschappen 
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Stichtse Rijnlanden (HDSR), Rijkswaterstaat en de zeven 
gemeenten aan de Vecht. Het doel van dit projectplan was: het nemen van maatregelen 
gericht op het herstel van de Vecht als gezond en multifunctioneel watersysteem. Initieel 
was In het RPV sprake van afleiden van het RWZI-effluent naar een ander 
oppervlaktewater. HDSR heeft hier niet voor gekozen. Afleiden van het effluent Is 
maatschappelijk niet wenselijk tegen het licht van de huidige beleidslijnen (WB21, KRW). 
Deze beleidslijnen gaan uit van oplossen in plaats van afwentelen van het probleem. Om 
deze reden is de focus verschoven naar optimalisatie (verdergaand zuiveren) van de 
kwaliteit van het effluent van de rioolwaterzuiveringen langs de Vecht. 

Hiernaast is duidelijk geworden dat maatregelen met als doel verbetering van het 

zuiveringseffluent zeker ook uitgevoerd zullen worden in het kader van de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW). En de verplichtingen In het kader van de Programmatische 
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aanpak stikstof (PAS). Volgens Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 

Europese Kaderrichtlijn Water (hierna te noemen: beheerplan) zijn maatregelen nodig 

om te kunnen voldoen aan de KRW doelstellingen. 

Onder meer uit het onderzoek in 2006 (Grontmij) blijkt dat de ecologie van de Vecht niet 

voldoet aan de KRW-doelstellIngen. De doelstelling voor de Vecht kunnen alleen dan 

worden bereikt als alle daarvoor noodzakelijke maatregelen (onder meer het aanpassen 

van de rioolwaterzuiveringen die op de Vecht lozen en het baggeren van de Vecht) 

worden uitgevoerd. 

3.4 Beoordeling van de lozingen en voorschriften 

Beoordeling lozingen afvalwater met ingang van 1 januari 2019 

De lagere grenswaarden zijn noodzakelijk voor: 
• het realiseren van een omslag (naar een betere toestand) In de ecologie van de 

Vecht; 

• het voorkomen van een terugval naar een slechtere toestand, nadat de omslag in 
de ecologie naar een betere toestand Is bereikt. 

Het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) Is In het beheerplan vastgelegd voor de concentra
tie totaal fosfaat en totaal stikstof In het oppervlaktewater van de Vecht. Deze opper-
vlaktewaterkwaliteltsnorm geldt als norm om de hierboven bedoelde terugval naar een 
slechter toestand te voorkomen en daarmee de bijzondere milieukwaliteiten van de 
Vecht en de Vechtplassen te borgen. De Inhoudelijke achtergronden voor de lozingseisen 
voor de RWZI Utrecht bestaat uit drie aspecten: 

1. de grootte van de relatieve bijdrage In de belastingen op het water in het be
heersgebied van AGV; 

2. de invloed op de waterbodem (herverontrelnlglng) van de Vecht na voltooien 
van het baggeren van de Vecht; 

3. de Invloed op de waterkwaliteit en ecologie van de Vecht en het van de Vecht 
afhankelijke Vechtplassengebied. 

Uit de drie punten is, na een weging over de kostenefficiëntie, gekozen voor een efflu-
enteis van maximaal 0,5 mg totaal fosfaat per liter afvalwater en maximaal 5 mg totaal 
stikstof per liter afvalwater. De els voor fosfaat steunt op alle drie de aspecten. De eis 
voor stikstof vooral op het eerste aspect en het principe dat de verhouding tussen fosfaat 
en stikstof niet te ver uit het lood moeten raken, omdat dit anders kan lelden tot slecht 
controleerbare, ongewenste effecten In het watersysteem. 

Belangrijk element in de kostenefficiëntie is de kosten in relatie tot andere Investeringen 
(sanering waterbodem Vecht, 86 miljoen euro, uitbreiding zuivering Horstermeer, 30 
miljoen euro en maatregelen ten behoeve van KRW en Natura2000 in het oostelijk 
Vechtplassengebied dat onder Invloed staat van de Vecht). Een nog lagere effluentcon
centratie zou effectief zijn voor de waterkwaliteit van de Vecht. Vanwege kosteneffectivi
teit wordt gekozen voor een effluenteis van maximaal 0,5 mg totaal fosfaat (P) en maxi
maal 5 mg totaal stikstof (N) per liter afvalwater (effluent). Op verschillende rioolwater
zuiveringen In Nederland en met verschillende zuiveringstechnieken zijn deze eisen haal
baar gebleken. 
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Beoordeling lozingen van afvalwater voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 de
cember 2018 (periode tot de realisatie van de wijzigingen van de waterlijn RWZI Utrecht) 

In een memo van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden van 28 oktober 2011 wordt 

het volgende bevestigd: "De toekomstige els voor fosfaat Is haalbaar door extra chemica

liën te doseren op de RWZI Utrecht. Een stikstof gehalte van 5 mg/l zoals In het nieuwe 

besluit zal gaan gelden Is wel te halen als de huidige installatie wordt uitgebreid met een 

fllterlnstallatle maar de benodigde Investering hiervoor In combinatie met de korte af

schrijf termijn leidt tot hoge maatschappelijk kosten. De voorgestelde els van 7 mg/l a 8 

mg/l Is wel tegen verantwoorde kosten te halen". In dit besluit Is met dit voorstel van 

HDSR rekening gehouden. 

3.5 Rapportageverplichting 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Actlvlteltenregeling milieubeheer Is geen 

rapportageverplichting opgenomen, anders dan de rapportageverpllchting aan het rijk. 

De rapportageverplichting van HDSR aan AGV Is dus niet uitputtend geregeld. Wel heeft 

AGV voor een goed waterkwaliteitsbeheer behoefte aan een kwartaalrapportage over de 

belangrijkste bronnen van stikstof en fosfor. Daarom Is (op grond van artikel 2.1 lid 4 

van het Activiteitenbesluit Milieubeheer) aan HDSR een rapportageverpllchting (kwartaal

rapportage) opgelegd voor de parameters totaal stikstof en totaal fosfor. 

3.6 Investeringsbeslissing 

In de bestuurlijke brief d.d. 11 februari 2014 van het Dagelijks Bestuur van HDSR aan 

het Dagelijks Bestuur van AGV wordt uitgegaan van een Investeringsbesluit per eind 

2014. Het dagelijks bestuur van AGV heeft in haar brief van 1 april 2014 daarop geant

woord dat een dergelijke late besluitvorming het risico in zich draagt dat niet tijdig aan 

de lagere grenswaarden voor lozing op de Vecht wordt voldaan. Rekening houdend met 

een bouwtijd van de nieuwe waterlijn van 2,5 jaar moet uiterlijk juni 2015 gestart wor

den met de bouw om tijdig te kunnen voldoen grenswaarden van maximaal 5 milligram 

totaal stikstof (N) per liter effluent en maximaal 0,5 milligram fosfor (P) per liter effluent. 

3.7 Conclusie 

AGV vindt het noodzakelijk om voor de lozingen van effluent vanuit de RWZI Utrecht op 

het oppervlaktewater van de Vecht lagere grenswaarden vast te stellen dan de meest 

ruime grenswaarden die mogelijk zijn voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Neder

land met een capaciteit van meer dan 20.000 Inwonerequivalenten. De lagere grens

waarden voor de periode tot aan realisatie van de wijziging van de waterlijn van de RWZI 

Utrecht (uiterlijk per 31 december 2018) en de lozingseisen voor na realisatie van de 

wijziging van de waterlijn zijn tegen verantwoorde kosten haalbaar. 
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Procedure 

Zoals gesteld In hoofdstuk 3 Overwegingen kunnen de lozingen van de RWZI Utrecht 

aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu. Daarom is op de voorbereiding van dit 

maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 

(Activiteiten besluit milieubeheer, artikel 2.2, lid 6). 

4.1 Zienswijze(n) 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden, geduren

de een periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerp-vergunnlng ter Inzage 

is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswljze(n) over de ontwerp-vergunning naar 

voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische 

zaken. Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. 
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Bijlage 1 

Begripsbepaling 

In dit besluit wordt bedoeld met: 

afvalwater: al het water waar de aanvrager zich van wenst te ontdoen; 

Wtw: Waterwet; 

watervergunning: vergunning op grond van de Waterwet; 

Wm: Wet mil ieubeheer; 

Awb: Algemene wet bestuursrecht; 

Activiteitenbesluit: Activiteitenbesluit milieubeheer (Stb. 415, 2007); 

Activiteltenregellng milieubeheer (Stcrt. 223, 2007); 

HDSR: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; 

AGV: Hoogheemraadschap Amstel , Gooi en Vecht; 

Waternet: de uitvoerende dienst van AGV en de gemeente Amsterdam; 

RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie; 

DWA: droogweeraanvoer; 

RWA: regenwateraanvoer; 

BZV: biologisch zuurstofverbruik; 

RPV: Restauratieplan Vecht 1996 - 2015; 

KRW: Kaderrichtlijn Water; 

WB21 ; Waterbeheer 21e eeuw; 

beheerplan: Waterbeheerplan Amstel , Gooi en Vecht 2010-2015 Europese Kaderricht

lijn Water. 

Correspondentie 

Correspondentie naar aanleiding van dit besluit kan worden gericht aan: 

Waternet sector Klant, Markt & Relaties, afdeling Planadvies & Vergunningen 

Postbus 94370 

1090 GJ Amsterdam 
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