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Persbericht: RWZI Treurenburg ‘s Hertogenbosch 

 
Aanvulling op milieueffectrapport RWZI gevraagd 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de rioolwaterzuiverings-

installatie Treurenburg in ‘s Hertogenbosch beoordeeld. Zij adviseert het rapport 

op enkele punten aan te passen. Reden is een nieuwe technologie voor de water-

zuivering waarvan de milieueffecten (energieverbruik en geluid) in het rapport 

nog niet onderbouwd zijn. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 

de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en Maas - besluit over het project. Zie ook www.commis-

siemer.nl. 

 

Het project 

Waterschap Aa en Maas wil de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Treuren-

burg 4 in ’s-Hertogenbosch renoveren. Naast het verbeteren van het zuiveringsrende-

ment streeft het Waterschap naar een energieneutrale bedrijfsvoering en een goede 

inpassing in het landschap. Voor de te bouwen installatie is een omgevingsvergunning 

nodig, de milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De provin-

cie Noord-Brabant coördineert de vergunningprocedures. 

 

De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft een nieuwe waterzuiveringstechnologie met meer biogasproduc-

tie. Deze technologie is voor Nederland relatief nieuw en de praktijkervaring hiermee is 

beperkt. Het rapport onderbouwt nog niet wat het energieverbruik van deze technologie 

is en hoe schoon het te lozen water zal zijn. De nieuwe technologie produceert daarbij 

meer geluid dan andere technieken. De mogelijkheden om de geluidstoename op wo-

ningen in de omgeving te voorkomen zijn nog niet beschreven. 

 

De Commissie adviseert het rapport daarom aan te passen en in het rapport de nieuwe 

technologie te vergelijken met alternatieve zuiveringstechnologieën. De provincie en het 

Waterschap hebben aangegeven dit advies over te nemen. 
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