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ChristenUnie 1 Vragen:
De ChristenUnie leest een positief verhaal in deze 
statenbrief. Het aantal klachten is significant gedaald 
(pieken in klachten zijn verklaarbaar), juridisch bleek de 
strengste norm te gelden en deze wordt behaald en er 
wordt nog gewerkt aan bovenwettelijke maatregelen. Wij 
zijn blij dat het nu eindelijk lijkt te lukken om als 
gezamenlijke overheden serieus werk te maken van de 
overlast. Wel vragen wij ons af of er ook nog rechtstreeks 
contact is met omwonenden van de RWZI en wat uit dit 
eventuele contact naar voren komt? 

GS vindt het ook plezierig dat in het samenspel met HDSR het gelukt is om de 
stankoverlast aanmerkelijk terug te dringen. In dat samenspel is het goed om te 
constateren dat HDSR ook bovenwettelijke maatregelen gaat nemen. 
Er is in de zomer 2021 een overleg geweest met een vertegenwoordiging van 
omwonenden. Dit was een constructief gesprek en er is een scherper beeld 
verkregen van de klachten. Op verzoek van de omwonenden is de 
communicatie geformaliseerd , zijnde brieven.

Omwonenden is toegezegd dat GS er zich maximaal voor inspant om de 
stankoverlast terug te dringen zodanig dat de RWZI Utrecht aan de geurnorm 
van 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde voldoet. 

2 We hebben de twee bewonersbrieven gelezen. Die zijn 
wat ons betreft niet heel makkelijk te lezen. We zien dat 
er geprobeerd is om de zinnen kort te houden, maar toch 
worden er soms moeilijke woorden gebruikt. Een 
voorbeeld van een tekst die waarschijnlijk niet voor 
iedereen te volgen is in de eerste brief: “Iedere 
telefonische melding of klacht zullen wij registreren en 
onderzoeken. Vanwege de aanwezigheid van deskundigen 
kunnen we tijdens kantooruren klachten direct en ter 
plaatse onderzoeken en bepalen wat de bron van de 
geuroverlast is. Daarna volgt onderzoek, onder meer naar 
het ontstaan van de overlast en het zo snel mogelijk 
oplossen daarvan.” Is het mogelijk om hier meer aandacht 
aan te besteden bij de brieven? Bijvoorbeeld door een 
begrijpelijke samenvatting (op niveau A of maximaal B1) 
te maken voor iedereen en meer technische informatie 
toe te voegen als bijlage voor mensen die dat 

GS stelt met zorg de bewonersbrieven samen. We zullen de aandachtspunten 
van uw fractie – aandacht voor de leesbaarheid van bewonersbrieven – 
betrekken bij het opstellen van deze brieven.
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interesseert?

VVD 3 Vragen:
Waarom is er pas in kwartaal 3 2022 weer bestuurlijk 
overleg? Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat 
excessen en de grootste stankoverlast voornamelijk in de 
zomer plaatsvond, is het dan niet logischer om 
vooruitlopend daarop in de zomer ook een bestuurlijk 
overleg te plannen om eventuele stankoverlast of 
excessen vroegtijdig samen te kunnen bespreken en 
adequaat op te kunnen treden?

Er is voor het derde kwartaal 2022 een vervolg bestuurlijk overleg 
overeengekomen omdat dan door HDSR enkele technische maatregelen zijn 
genomen die er aan bijdragen dat de stankoverlast nog verder wordt 
teruggedrongen. Tijdens bedoeld bestuurlijk overleg willen we vaststellen of 
HDSR duurzaam aan de wettelijke geurnorm kan voldoen.

Als tijdens de zomerperiode, of elk ander moment, er sprake is van 
stankoverlast dan zal zo nodig op zeer korte termijn een bestuurlijk overleg 
worden ingelast. De contacten met HDSR zijn zodanig dat snel tot interventies 
kan worden gekomen. Dit om eventuele excessen voor te zijn.

4 Wat is de reden dat het in de grafiek lijkt alsof het 
geurpanel niet de stankoverlast door de verkeerde 
filterwisseling in juni 2021 heeft waargenomen?

Bedoelde filterwissel vond eind mei 2021 plaats. In die periode waren de 
weersomstandigheden ‘fris’ en nat. Door deze slechte weersomstandigheden 
waren geen waarnemingen van het geurpanel.

5 Is PS geïnformeerd toen duidelijk werd dat de geurnorm 
overschreden werd? (o.a. in zomer 2020). Wanneer is PS 
geïnformeerd en op welke wijze?

In de zomer van 2021 is een volledig geuronderzoek uitgevoerd op basis 
waarvan beoordelingen van het al dan niet overschrijden van de geldende 
geurnorm kan worden voldaan. Toen de resultaten van dit geuronderzoek 
beschikbaar waren is hierover PS geïnformeerd. 

6 Klopt het dat er in de bewonersbrief van 17 oktober niet 
(nadrukkelijk) wordt gesproken over de overschrijding van 
de geurnormen in 2020? Waarom is dat niet duidelijk in 
de brief vermeld? 

Het klopt dat in de brief van oktober 2020 niet expliciet wordt gesproken over de 
overschrijding van de geurnorm. In oktober 2020 was het duidelijk dat er sprake 
was van ernstige stankoverlast (onder andere op basis van klachten van 
omwonenden en toezichtzicht door de RUD Utrecht), maar er was geen officieel 
geuronderzoek uitgevoerd.
Verder moest in oktober 2020 de discussie over de geldende geurnorm nog 
starten. Begin 2021 is na juridisch onderzoek duidelijkheid gegeven over dit 
vraagstuk. Voor de RWZI Utrecht blijkt de strengste norm te gelden: 0,5 odour 
unit per kubieke meter lucht als 98-percentiel.

7 Opwaarderingsverzoek:
Ik wil dit opwaarderen omdat dit deels ook politieke 

Aan bewoners is door GS medegedeeld dat:
“De provincie zal HDSR nauwgezet volgen en controleren, zodat alle 
maatregelen worden genomen die bijdragen aan vermindering van de 
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vragen zijn en dit vraagstuk veel overlast heeft 
veroorzaakt bij de inwoners en er nog steeds veel angst 
heerst dat deze situatie zich weer zal voordoen, dat hun 
klachten niet serieus worden genomen en dat de 
provincie niet over zal gaan tot handhaving.

geurklachten. De provincie zal hiermee niet stoppen totdat de rwzi voldoet aan 
de normen. Dit betekent overigens niet dat de rwzi nooit meer zal stinken, maar 
wel aanzienlijk minder en binnen de grenzen die de vergunning stelt.”

GroenLinks 8 Er is een norm met 85-percentielwaarde. Is er ook een 
norm waaraan RWZI in max. 2% van de tijd mag voldoen? 
Of mogen zij in 2% van de tijd onbeperkt stinken?

De geurnorm gaat over de 98-percentielwaarde. Deze norm betekent dat voor 
98% van de tijd de RWZI moet voldoen aan de norm, maar overschrijdingen die 
tot stankoverlast kunnen leiden blijven mogelijk. Dat is toegestaan voor 2% van 
de tijd. Dat is minder dan 176 uur per jaar. Voor deze periode van 2% geldt er 
geen geurnorm.

De geurnorm is 0,5 odourunit  per kubieke meter lucht als 98-percentiel.
De norm van 0,5 odourunit betekent simpel gezegd dat een geur waarschijnlijk 
nog door 12,5 procent van de mensen wordt waargenomen.

De waarneming van de geurnorm 0,5 odourunit per kubieke meter lucht ligt 
grotendeels binnen de grenzen van het terrein van de RWZI (nabij de wijk 
Ondiep is de geurcontour over de Vecht gelegen). Dat betekent dus niet dat 
men buiten de RWZI niks mag ruiken maar dat dit slechts gedurende een 
beperkte tijd mag zijn. Ook zal het vermoedelijk slechts een gedeelte van 
omwonenden zijn, afhankelijk van de windrichting en de gevoeligheid van het 
reukvermogen van de omwonenden. Mensen met een “goede” neus kunnen 
deze personen dus de pech hebben dat zij een geur waarnemen terwijl wel aan 
de wettelijke norm wordt voldaan.

Met deze geurnorm, en het toezicht dat daarop wordt uitgevoerd, is er geen 
sprake van dat de RWZI Utrecht ‘onbeperkt mag stinken’, het is echter wel zo 
dat er voor 2% van de tijd (tot maximaal 176 uur) sprake kan zijn van 
stankoverlast.
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