
Mondelinge vragen Statenvergadering 15 juli 2020:  
Zuivere lijn over verantwoordelijkheden in stinkend dossier Rioolwaterzuivering 
 
In december afgelopen jaar heeft de VVD reeds schriftelijke vragen gesteld over de 
stankoverlast van de rioolwaterzuiveringsinrichting in Overvecht (RWZI). Inwoners hadden 
toen al jaren overlast en het is sinds die tijd helaas niet verbeterd. Sommige bewoners hebben 
hier zelfs gezondheidsklachten door ervaren. De provincie speelt een rol bij de handhaving 
van de milieuvergunning van de zuiveringsinrichting. Hierdoor heeft de provincie een rol bij 
de klachten. Na de vragen in december is het dus helaas niet beter geworden, dat is onder 
andere gebleken tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van vorige week dinsdag, waar 
gedeputeerde Schaddelee het laatste gedeelte van heeft bijgewoond.  
 
Eén van de onderwerpen toen was de onduidelijkheid voor inwoners waar zij terecht konden 
met klachten en de onduidelijkheid of ze daadwerkelijk behandeld werden, en gedeeld 
werden. Nu blijkt helaas dat dat nog steeds niet in orde is. Er is tijdens de 
raadsinformatieavond afgesproken dat gecommuniceerd zou worden dat alle klachten 
konden worden ingediend bij de RUD. In correspondentie van maandag communiceert HDSR 
in respons op berichten over overlast nog steeds aan bewoners dat klachten bij hen moeten 
worden ingediend. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 

- Hoe kan het dat er nog steeds duidelijkheid bestaat over waar bewoners met hun 
klachten terecht kunnen?  

- Klopt het dat de RUD het juiste loket is voor klachten betreffende de stankoverlast? 
- Hoe kan de onduidelijkheid betreffende het juiste loket voor klachten verholpen 

worden? 
- Indien de klachten binnenkomen bij de RUD, wat is vervolgens de procedure? 
- Hoe gaat de gedeputeerde dit proces monitoren en zorgen dat de gemaakte afspraken 

betreffende de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden gehandhaafd? 
- Kan er op de website van de provincie een duidelijke pagina worden gemaakt waar er 

informatie wordt gegeven over stankoverlast, de rioolzuiveringsinrichting en 
duidelijkheid worden gegeven over het proces van een geurklacht?  

- Is er al duidelijkheid over het overleg dat plaats zal vinden tussen de verschillende 
verantwoordelijke bestuurders (gemeente, provincie, waterschap) betreffende de 
stankoverlast van de RWZI?  
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