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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Schriftelijke vragen ex art. 4 7 RvO betreffende
'Signalen van stinkend slib en voorbijdrijvende drollen
afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Overvecht' (d.d. 16-08-2021)

Geachte mevrouw Van Gilse,

Wij ontvingen van uw fractie negen vragen over zorgwekkende signalen in relatie tot een mogelijk
disfunctioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Overvecht (gemeente Utrecht). Diverse bewoners geven
aan, zo valt in de toelichting bij uw vragen te lezen, dat zij in de rivier de Vecht stinkend slib voorbij zien drijven
en soms zelfs uitwerpselen. De geconstateerde situatie leidt volgens u niet alleen tot stankoverlast, maar ook
tot mogelijke gezondheidsrisico's wanneer er in de Vecht wordt gezwommen.

Hierna herhalen wij telkens eerst uw vraag. Cursief treft u vervolgens per vraag ons antwoord aan.

1. Is het mogelijk dat er op bepaalde momenten, bijvoorbeeld na heftige regenbuien of rond de
feestdagen, slib afkomstig van de RWZI op de Vecht terechtkomt?
Antwoord:
Neen, zoals elke rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) loost ook de rwzi Overvecht uitsluitend gezuiverd
afvalwater. Bij heftige regenbuien (wat in de voorbije weken het geval is geweest) kunnen er wel riool
overstorten in werking treden vanuit het gemeentelijke rioolstelsel. Op zulke momenten loopt dit stelsel
vol en stort dan over in sloten, grachten en rivieren. Niet-gescheiden gemeentelijke rioolstelsels zijn
bewust op deze manier ontworpen om bij zulke weersomstandigheden te voorkomen dat rioolwater bij
mensen thuis uit de wc's naar boven komt. In zogeheten gescheiden gemeentelijke rioolstelsels
(waarbij regenwater en afvalwater elk gescheiden worden afgevoerd) stort bij dergelijke uitzonderlijke
weersomstandigheden alleen overtollig regenwater over.

2.
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Indien dat mogelijk is, is GS bereid te zoeken naar een oplossing hiervoor? Wat is de
taakverdeling tussen de verschillende betrokken overheden?
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Antwoord:
De meest toereikende oplossing bestaat uit vervanging van nog niet-gescheiden rioolstelseldelen door
een gescheiden rioolstelsel, waarbij regenwater en huishoudelijk afvalwater via afzonderlijke
leidingstelsels wordt afgevoerd naar respectieve/ijk het oppervlaktewater, dan wel de plaatselijke of
regionale rwzi. Aanleg, vervanging en/of verbetering van rioolstelsels is niet een provinciale maar een
gemeentelijke taak. De taak van ons college is om toezicht te houden op de naleving van de wettelijke
0,5 geurnorm rond de rwzi door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zie ook het slot van
ons antwoord onder vraag 9.

3. Is het mogelijk dat er op bepaalde momenten, bijvoorbeeld na heftige regenbuien of rond de
feestdagen, uitwerpselen afkomstig van de RWZI op de Vecht terechtkomen? Is dit toegestaan
in de vergunningen? Zo ja, hoe vaak, hoeveel en met welke gevolgen is daarbij rekening
gehouden? Zijn er lopende programma's bij RWZI, gemeente, waterschap of provincie,
bijvoorbeeld rondom klimaatadaptatie, die perspectief bieden op een oplossing?
Antwoord:
Zie onze antwoorden onder de vragen 1 en 2.

4. Is GS bereid een onderzoek, eventueel uitgevoerd door de RUD, in te stellen naar deze
zorgelijke signalen?
Antwoord:
De oorzaak van de genoemde signalen is duidelijk en behoeft geen nader onderzoek. Zie opnieuw
onze antwoorden onder de vragen 1 en 2.

5. Wat zou er voor de RUD nodig zijn om in te grijpen in de situatie?
Antwoord:
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht heeft geen zeggenschap over aard, onderhoud,
dimensionering en gemiddelde overstortfrequentie van gemeentelijke rioolstelsels. Gemeenten
ontvangen hun lozingsvergunning(en) voor het periodiek mogen lozen van overstortwater op
oppervlaktewater van het betreffende waterschap. In dit geval van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden.

6. Als blijkt dat er daadwerkelijk slib en uitwerpselen in de Vecht drijven, voor en tussen huizen
van inwoners en in water waarin wordt gezwommen, zou de situatie voor de Gedeputeerde dan
ernstig genoeg kunnen zijn voor het opleggen van een dwangsom?
Antwoord:
Neen, ons college heeft geen zeggenschap over het al dan niet disfunctioneren van gemeentelijke
rioolstelsels.

7. Klopt het dat bewoners dan pas in september weer terecht kunnen met hun vragen en zorgen?
Waarom is er geen overheidsorgaan dat zorgt dat deze vragen op tijd beantwoord kunnen
worden?
Antwoord:
Neen, bewoners kunnen 2417 klachten melden bij de RUD Utrecht, ook tijdens de zomervakantie en op
feestdagen. Ook gedurende het zomerreces van ons college gaat de provinciale ambtelijke
dienstverlening (ook de milieuklachtentelefoon) gewoon door.

8. Vindt GS de kwestie niet urgent genoeg om nu duidelijkheid over te scheppen en naar een
oplossing te zoeken?
Antwoord:
Zie onze antwoorden onder de vragen 4, 5, 6 en 7.
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9. Tenslotte de algemene vraag of er uit de gehele situatie rondom de RWZI Overvecht al lessen te
trekken zijn? Welke zijn dat en hoe zou GS een dergelijke situatie in de toekomst anders
aanpakken om de negatieve gevolgen voor de inwoners zo beperkt mogelijk te houden?
Antwoord:
De algehele milieuhygiënische (geur-)situatie rondom de rwzi Overvecht in de gemeente Utrecht is
mede/vooral ook een planologisch probleem. Door invloeden van buitenaf in de afgelopen decennia is
de rwzi Overvecht bestemmingsplantechnisch inmiddels een binnenstedelijke locatie geworden, met
een nog steeds toenemende ruimtelijke druk langs de (milieu)grenzen van de rwzi. Qua taakverdeling
is ons college wat betreft de rwzi Overvecht alleen gehouden toe te zien op de naleving van de
wettelijke 0,5 geurnorm door HDSR. Op het punt van bestemmingsplannen c.q. de ruimtelijke indeling
rond de rwzi Overvecht zijn Burgemeester en Wethouders van Utrecht het bevoegd gezag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

s
§è ra,;,, -\
mr. drs. A. G. Knol-van Leeuwen
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