
Van: Pronk, Carin <carin.pronk@waternet.nl> 
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 11:10 
Aan: griffie <griffie@huizen.nl>; Rooij - van Slooten, Karin de <k.derooij@huizen.nl> 
 

Onderwerp: Informatiebrief locatieonderzoek RWZI Blaricum en Huizen 

 

Geachte griffie, 
  
Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Carin Pronk  
Bestuursassistente AGV 
  
Bezoekadres: Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam 
Postadres: Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam 
T: 0206082554 | M: 06-82950860 
www.agv.nl  
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Geachte gemeenteraden van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes,  

Geacht Algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,  
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Julius van Manen 

julius.van.manen@ waternet.nl 

 

Doorkiesnummer 

06 2005 7287 

 

Onderwerp 
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Huizen en Blaricum 

 

  
 

 

Met deze brief informeer ik u over het onderzoek dat Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht doet naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe RWZI 

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

Eemnes. Ook informeren wij u over de start van het gesprek met de inwoners en 

ondernemers van uw gemeenten die in de buurt van de huidige zuiveringen wonen 

en hoe wij hun mening meenemen in de besluitvorming door het algemeen bestuur 

van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  

 

Eén nieuwe RWZI voor Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes 

De RWZI’s van Huizen en Blaricum zuiveren het afvalwater van Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren. De RWZI's zijn toe aan groot onderhoud of vernieuwing. Uit 

onderzoek blijkt dat het duurzamer en voordeliger is om één RWZI te bouwen in 

plaats van twee. Met een nieuwe RWZI kunnen we het afvalwater nog beter zuiveren 

en innovatie toepassen zoals het hergebruik van reststoffen en gezuiverd afvalwater. 

Door het bouwen van één nieuwe zuivering besparen we energie en kosten en 

creëren we ruimte in Het Gooi op het vrijkomende perceel.  

 

Op dit moment onderzoekt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waar de nieuwe, 

moderne RWZI het beste gebouwd kan worden: op een van de huidige locaties of 

misschien op een nieuwe locatie. Uit onderzoek dat we hebben laten doen blijkt dat 

het technisch mogelijk is om op een van beide huidige locaties een RWZI te bouwen 

die beide RWZI’s kan vervangen. We hebben ook gezocht naar andere locaties voor 

een nieuwe RWZI die beide huidige RWZI’s kan vervangen. Dat hebben we gedaan 
samen met de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. De conclusie is dat 

er in het dichtbebouwde Het Gooi waar ook veel beschermde natuurgebieden zijn 

geen andere locatie beschikbaar is voor een nieuwe RWZI.  

 

Hoe bepalen we welke locatie het beste is? 

Bij de uiteindelijke keuze gaat het om een zorgvuldige afweging van kansen en 

risico’s voor de bouw, beheer en onderhoud van de RWZI en de bijbehorende 
(pers)leidingen om het afvalwater bij de RWZI te krijgen. We kijken ook naar waar we 

het gezuiverde afvalwater lozen en het effect op het ontvangende water, naar de 

effecten van het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) en effecten op de 

omgeving en het milieu.  

 

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

werken we nauw samen met de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes en 

is er sinds september 2020 op ambtelijk en bestuurlijk niveau regelmatig overleg.  
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We willen ook graag de mening horen van mensen uit de buurt over de huidige 

RWZI's en waar we rekening mee moeten houden als we daar een nieuwe RWZI 

gaan bouwen. We organiseren daarom op dinsdag 6 en woensdag 7 juli 2021 

informatiebijeenkomsten, waar we bewoners en ondernemers in de buurt van de 

RWZI’s een uitnodiging voor sturen (N.B.: als het Nederlands elftal op een van deze 

dagen de halve finale van het EK voetbal moet spelen, dan verplaatsen we de 

betreffende bijeenkomst naar maandag 5 juli). Hun mening over de plannen kunnen 

zij vervolgens met een online vragenlijst aan ons doorgeven.  

 

Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt besluit 

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

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

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

In november 2021 zal het voorstel in het bestuur van AGV worden besproken.  

 

Meer weten? 

Op www.agv.nl/rwzihuizenblaricum vindt u binnenkort 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,  

 

 
 

 

P.M. Smit 

Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
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