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VERKLARING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE EEN MELDING VAN 
RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE ECHTEN (RWZI) TE HOOGEVEEN 
 
 
1. Algemeen 
Op 27 september 2010 is een melding op grond van artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer 
ontvangen van Rioolwaterzuiveringsinstallatie Echten (RWZI) te Hoogeveen. 
Op de melding wordt een verklaring afgegeven door gedeputeerde staten van Drenthe. Deze verklaring 
wordt gepubliceerd. Tegen de verklaring kunnen belanghebbenden binnen zes weken na afgifte van de 
verklaring bezwaar aantekenen en/of een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
De verwezenlijking van de verandering mag pas plaatsvinden nadat de bezwaar- en beroepstermijn on-
gebruikt is verstreken. 
 
 
2. De ingediende melding 
De ingediende melding betreft het installeren van bellenbeluchting in de waterzuivering (op beide carrou-
sels). 
 
 
3. Milieueffecten 
Beluchting is de belangrijkste energieverbruiker binnen de zuivering. De bellenbeluchters hebben een 
hoger rendement dan de huidige puntbeluchters. Door de bellenbeluchters hoeven de aanwezige puntbe-
luchters minder in bedrijf te zijn. Hierdoor wordt het energieverbruik sterk verminderd. De bellenbeluchters 
zijn ook stiller dan de puntbeluchters hierdoor neemt de geluidsbelasting van de inrichting ook af. 
 
Conclusie 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat redelijkerwijs niet te verwachten is dat door de wijziging andere of 
grotere gevolgen voor het milieu ontstaan dan die de inrichting volgens de vergunning, en de daaraan 
verbonden beperkingen en voorschriften, mag veroorzaken. Tevens zal door de gemelde verandering 
geen andere inrichting ontstaan dan waarvoor vergunning is verleend (artikel 8.19, tweede lid, aanhef en 
onder a, van de Wm). Wij zijn van mening dat de genoemde melding valt onder de vigerende vergunning 
en de daaraan verbonden voorschriften. Wij zien geen aanleiding om de vergunning, de voorschriften 
en/of de beperkingen te wijzigen, aan te vullen of in te trekken (artikel 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wm). 
 



 2 

Verklaring 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
 
VERKLAREN: 
 
 
dat de verandering: het installeren van bellenbeluchters: 
1. voldoet aan artikel 8.19, lid 2 aanhef en onderdeel a; 
2. geen aanleiding geeft tot het toepassen van artikel 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
dr. P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/coll. 


