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Op 17 juni 2021 informeerde ik u over het onderzoek dat Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht (AGV) doet naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en 

Eemnes en de start van het gesprek met de inwoners en ondernemers van uw 

gemeenten. Met deze brief informeer ik u over wat het gesprek met de inwoners 

heeft opgeleverd, hoe we omgaan met deze reacties en hoe we u bij de 

besluitvorming betrekken.  

 

Wat vooraf ging 

Zoals in de vorige brief geschreven, zijn de huidige RWZI’s aan groot onderhoud of 

vervanging toe. Uit onderzoek blijkt dat één nieuwe RWZI het meest duurzaam, 

efficiënt en doelmatig is. We hebben samen met de betrokken gemeenten 

onderzocht welke locaties geschikt zouden zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen 

andere locaties geschikt zijn dan de huidige locaties. Daarom hebben we bewoners 

gevraagd naar hun mening over de huidige RWZI en waar we rekening mee moeten 

houden als we daar een nieuwe RWZI zouden bouwen. 

 

Wat hebben we gedaan om bewoners te informeren en betrekken 

 

Brieven en persbericht 

Vanaf juni jl. hebben we de inwoners van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes actief 

geïnformeerd over het locatieonderzoek, over de informatiebijeenkomsten en over de 

online vragenlijst waarin zij hun mening en aandachtspunten mee kunnen geven. We 

hebben op de volgende manieren daarover gecommuniceerd:  

 

We hebben een website gevuld (www.agv.nl/rwzihuizenblaricum) met alle relevante 

informatie over het onderzoek. Daarna hebben we medio juni een informatiebrief 

gestuurd aan alle adressen in de directe omgeving van de zuiveringen en langs de 

transportwegen tussen de snelweg en de zuiveringen. Het gaat om ruim 900 

adressen. Op 29 juni 2021 heeft AGV een persbericht uit doen gaan, dat onder 

andere is overgenomen door Omrooper (gemeente Huizen), Nieuwsblad voor Huizen 

en de Laarder Courant.   

De gemeenten hebben de informatie over de informatiebijeenkomsten en online 

vragenlijst gedeeld via nieuwsberichten op hun website en via social media kanalen.  

Medio augustus lag bij de bewoners in Huizen en Blaricum die ook de informatiebrief 

hebben ontvangen een ansichtkaart op de deurmat, als herinnering om de online 

vragenlijst over de RWZI in te vullen.   
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Informatiebijeenkomsten 

Op dinsdag 6 juli en woensdag 7 juli organiseerden we twee 

informatiebijeenkomsten. De ene keer stond de locatie RWZI Blaricum centraal en de 

andere keer de locatie RWZI Huizen. In totaal zijn op beide avonden 14 bewoners 

geweest. Tijdens de bijeenkomsten hebben we verteld welke stappen we doorlopen 

voordat het algemeen bestuur van het waterschap een besluit neemt en wat een 

nieuwe RWZI betekent voor de mensen in de omgeving van de zuiveringen.  

 

Voor de aanwezigen was er ruimte om vragen te stellen en aandachtspunten mee te 

geven. Bewoners hebben onder andere vragen gesteld over geur-, geluidsoverlast, 

transport van grond- en reststoffen van en naar de zuivering en of de nieuwe RWZI 

zo ontworpen kan worden dat deze goed in de omgeving past. Er waren ook zorgen: 

in Huizen met name over het toenemende transport door de aangrenzende woonwijk. 

In Blaricum waren zorgen over het feit dat er nog geen duidelijkheid is over de 

invulling van het gebied als de zuivering op deze plek zou weggaan.  

 

Online vragenlijst  

Van 8 juli t/m 22 augustus hebben mensen de mogelijkheid gehad om hun mening 

(aandachtspunten, ideeën) te geven via een online vragenlijst. In totaal hebben 78 

mensen de vragenlijst ingevuld. Een verslag van de reacties op de online vragenlijst 

is te vinden op www.agv.nl/rwzihuizenblaricum.  

 

Wat doen we met deze reacties 

De zorgen en aandachtspunten van de bewoners weegt het dagelijks en algemeen 

bestuur van AGV mee in de besluitvorming. En om te kunnen bepalen wat de beste 

locatie is voor een nieuwe RWZI onderzoeken we ook hoe we de zorgen die zijn 

geuit kunnen wegnemen. Om hiervan een voorbeeld te geven: vanuit Huizen hebben 

we zorgen ontvangen over het transport over de weg. Die zorgen geven we door aan 

het algemeen bestuur. Ondertussen onderzoeken we ook of het mogelijk is om het 

transport over het water te laten plaatsvinden en de uitkomst van dat onderzoek 

geven we ook door aan het algemeen bestuur. 

 

Daarnaast halen we vragen van bewoners uit de reacties en de antwoorden op die 

vragen delen we via de website. 

 

Hoe betrekken wij omwonenden en gemeenten bij de besluitvorming  

Het is uiteindelijk aan het algemeen bestuur van het waterschap om een besluit te 

nemen waar de nieuwe RWZI gebouwd moet worden. Wij kijken daarbij ook naar de 

mening van bewoners in de omgeving en wat die betekent voor de te bouwen RWZI. 

We willen ook weten voor welke locatie de meeste steun is van gemeenten. 

Hieronder zetten we de stappen die we tot besluitvorming doorlopen op een rij en 

geven we aan hoe we de gemeenten en haar inwoners daarbij betrekken:  

 

Stap 1 (besluitvorming dagelijks bestuur) 

- In oktober nemen wij (het dagelijks bestuur van het waterschap) een besluit over 

de voorkeurslocatie;  

- Vervolgens sturen wij een brief aan colleges en gemeenteraden met ons 

voorgenomen besluit en de onderbouwing daarbij; tegelijkertijd versturen wij een 

persbericht hierover uit;  
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- In een bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk wethouders lichten wij het 

besluit toe en halen we de wensen en bedenkingen van uw gemeente op zodat 

we die mee kunnen geven aan het algemeen bestuur.  

 

Stap 2 (bespreking commissie algemeen bestuur) 

- Op 3 november bespreekt de commissie van het algemeen bestuur het voorstel  

en beoordeelt of het klaar is voor behandeling in het algemeen bestuur;  

 

Eenieder kan inspreken tijdens de vergaderingen van de commissie. U kunt ons dat 

uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden. Tijdens de vergadering kunt u maximaal 

5 minuten spreken, vóór we het onderwerp behandelen.  

 

Stap 3 (besluitvorming algemeen bestuur) 

- Op 25 november bespreekt het algemeen bestuur van het waterschap het 

voorstel ter besluitvorming.  

 

Wat gebeurt er na het besluit 

Na het besluit van het algemeen bestuur gaan we de plannen voor de 

voorkeurslocatie verder uitwerken. Dan bepalen we de eisen waar de installatie 

precies aan moet voldoen, welk ontwerp daarbij past en we starten de benodigde 

procedures voor vergunningen en aanbesteding. De samenwerking met de 

gemeenten, andere overheden en belanghebbenden en het gesprek met 

omwonenden zetten we dan voort. Met de gemeente waar de voorkeurslocatie is 

gelegen, volgt vanzelfsprekend een intensieve ambtelijke en bestuurlijke 

samenwerking. 

 

Meer weten? 

Op www.agv.nl/rwzihuizenblaricum vindt u meer informatie over het onderzoek.  

 

Heeft u andere vragen? Neem dan vooral contact op met omgevingsmanager Julius 

van Manen. U kunt hem altijd een e-mail sturen via rwzihuizenblaricum@waternet.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Peter Smit 

Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
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