MEMORANDUM

DATUM

2-1-2019

AAN

Commissie MME

VAN

Gs - gedeputeerde Pennarts-Pouw

DOORKIESNUMMER
ONDERWERP

Rondvraag MME: stank RWZI Utrecht

Inleiding
De Statenfractie van de ChristenUnie heeft een rondvraag ingediend voor de commissie MME van 21 januari
2019. (Zie in kader).
In dit memo wordt ingegaan op de gestelde vragen.
RONDVRAAG MME: STANK RWZI UTRECHT
We krijgen signalen uit de stad Utrecht, dat de geuroverlast rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de Vecht is
toegenomen. Sinds een jaar is daar een nieuwe installatie in gebruik en sindsdien is de geuroverlast
toegenomen. Afhankelijk van de windrichting komen de klachten uit de wijken Zuilen, Ondiep of Overvecht.
Is de stankoverlast rond de Utrechtse rwzi inderdaad toegenomen?
Zo ja, hoe wordt deze geurhinder aangepakt?
Kunnen wij een klachtenoverzicht toegestuurd krijgen, met een memo dat we kunnen bespreken tijdens de
eerstvolgende MME-vergadering?
Nelly de Haan en Kees de Heer, Statenfractie ChristenUnie Utrecht
Is de stankoverlast rond de Utrechtse rwzi inderdaad toegenomen?
Het is correct dat het aantal klachten is toegenomen in het afgelopen jaar, omdat men met de bouw van een
nieuwe installatie bezig is. Enkele oude onderdelen zijn komen te vervallen om ruimte te maken voor de
nieuwbouw en daarmee is dit jaar meer overlast veroorzaakt. De nieuwe installatie is pas sinds kort gedeeltelijk in
gebruik genomen en moet nog worden ingeregeld. Hierbij is ook de groei van de noodzakelijke bacteriën
essentieel voor het nieuwe proces. Hiervoor verwacht men 3 tot 6 maanden nodig te hebben voordat de nieuwe
installatie de werking van de oude geheel heeft overgenomen. Als de oude installatie buiten gebruik is gesteld is
de verwachting dat de overlast minder is dan tijdens de oude situatie (inmiddels ruim 30 jaar oud).
Op dit moment zijn feitelijk twee installaties in gebruik, waardoor de overlast tijdelijk eerder meer dan minder zal
zijn. De gehele installatie is zo omvangrijk en noodzakelijk dat er geen alternatieven voorhanden zijn om deze
tijdelijk of eerder buiten gebruik te stellen.
Zo ja, hoe wordt deze geurhinder aangepakt?
HDSR heeft de problemen m.b.t. geuroverlast erkend en heeft daardoor gedurende het gehele jaar aanvullende
aanpassingen doorgevoerd zoals de aanleg van:
•
extra afzuiging op geur producerende onderdelen
•
extra filters voor de afgezogen lucht
•
afdekken van die onderdelen
•
tijdelijk constructie om inpandig zuiveringsslib over te slaan in vrachtauto’s met afzuiging
•
luchtbehandelingstechnieken zoals infrarood
•
gebruik geur maskeer producten

•

iedere 3 weken wordt een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van luchtproblemen ‘Blauw’
ingehuurd om de situatie in de praktijk op te nemen en te zoeken naar de bronnen binnen de inrichting
zodat gerichte maatregelen genomen kunnen worden

Kunnen wij een klachtenoverzicht toegestuurd krijgen, met een memo dat we kunnen bespreken tijdens
de eerstvolgende MME-vergadering?
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal gemelde klachten van de afgelopen jaren. De
eigenaar van de zuivering (HDSR) heeft zelf ook een meldadres/mailadres voor klachten gedurende de
verbouwing dus ons overzicht is niet compleet.
HDSR heeft een informatieavonden gegeven voor de omwonenden en hun site geeft alle mogelijke informatie
over de veranderingen / technische details incl. termijnen. Ook kunnen mensen zich per mail laten informeren via
nieuwsberichten.

http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/utrecht/vernieuwing-utrecht/abonneren/

Ook worden klachten bij de gemeente gemeld. Verwacht mag worden dat die allemaal ook aan de RUD Utrecht
zijn doorgegeven.

Tabel 1: Overzicht klachten RWZI Utrecht
Jaar
2016 (vanaf 1 juli)
2017
2018

Aantal klachten
7
8
41

Type klachten
Stankoverlast
Stankoverlast/lucht
Stankoverlast

2

