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Geacht college van Dijkgraaf en Hoogheemraden, 

In het verlengde van het Bestuurlijk overleg met u en de gemeente Utrecht over de stankproblematiek bij de RWZI 
Utrecht/ Overvecht van 11 januari 2021 is in het (ambtelijke) Technisch beraad van 25 februari 2021 door HDSR 
de normering van geuremissie aan de orde gesteld. In dit Technisch beraad is overeengekomen dat wij schriftelijk 
duidelijkheid verschaffen over de geldende geurnorm. Deze brief is de invulling van deze afspraak. 

Geurnorm RWZI Utrecht 
In de Bestuurlijke overleggen van 9 september 2020 en 11 januari 2021 is het onderwerp geurnorm benoemd. 
Om de juridische status van de norm duidelijk te krijgen is door ons advies ingewonnen bij advocatenkantoor Pels 
Rijcken, advocaat Edward Brans. De heer Brans is onder andere deskundig op het gebied van privaat- en 
bestuursrechtelijke vraagstukken in het milieuveld. Naast zijn advocatenpraktijk is de heer Brans bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. 

Aan Pels Rijcken is de vraag voorgelegd welke geurnorm van toepassing is op de RWZI Utrecht / Overvecht. 
Door Pels Rijcken is diepgravend onderzoek uitgevoerd naar de juridische situatie van de norm. Ten behoeve 
van dit onderzoek is door HDSR historische informatie over de vergunning en diverse geuronderzoeken 
overgelegd. Deze informatie is van belang om het Besluit omgevingsvergunning van 14 april 2017 (waarin voor 
de RWZI Utrecht I Overvecht de norm van 1,5 odour unit per kubieke meter lucht als 98-percentiel als 
aanvaardbaar is opgenomen) te wegen naast de direct werkende regels voor geur afkomstig van 
rioolwaterzuiveringsinrichtingen zoals benoemd in het Activiteitenbesluit. 

Pels Rijcken beredeneert de casus RWZI Utrecht/ Overvecht als volgt: 
"Voor de vraag welke geurnorm van toepassing is, is artikel 3.5b Activiteitenbesluit van doorslaggevend belang. 
Uitgangspunt is de norm van 0,5 odour unit per kubieke meter lucht als 98-percentiel (hierna: odour unit).1 Alleen 
omdat deze RWZI is opgericht vóór het jaar 1996 valt de RWZI in beginsel onder het overgangsrecht. 2 Dat 
betekent dat de minder strenge norm van 1,5 odour unit zou kunnen gelden. 3 

Artikel 3.Sb, eerste lid, Activiteitenbesluit. 
Artikel 3.Sb, vierde lid, Activiteitenbesluit; Rb. Gelderland 13 maart 2019, ECLl:NL:RBGEL:2019:1071, 9.5. 
Artikel 3.Sb, vijfde lid, Activiteitenbesluit. 
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Dit minder strenge regime komt echter te vervallen als "veranderingen" plaatsvinden aan de RWZl.4 En dat is hier 
gebeurd. Het staat onomstotelijk vast dat de RWZI recent een volledige metamorfose is ondergaan (nieuwe 
installatie, nieuwe techniek en een nieuwe omgevingsvergunning). Door deze verandering is het overgangsrecht 
komen te vervallen en geldt de - reguliere - norm van 0,5 odour unit. 
De enige uitweg om - ondanks de verandering - toch te kunnen blijven vallen onder het overgangsrecht, is door 
aan te tonen dat de geurbelasting niet is verslechterd als gevolg van de verandering, maar slechts op 
voorwaarde dat is voldaan aan de norm van 0,5 odour unit. 5 Met andere woorden: verslechteren mag, maar 
louter binnen de marge van 0,00 tot maximaal 0,50 odour unit. 

In de rapporten die wij hebben gezien - ook die ons recent zijn toegezonden -, hebben wij geen overtuigend 
bewijs gevonden voor het oordeel dat de geurbelasting - ondanks de veranderingen - in de afgelopen jaren 
weliswaar is achteruitgaan, maar binnen de marge. Derhalve concluderen wij dat moet worden uitgegaan van 
de norm van 0,5 odour unit per kubieke meter lucht als 98-percentiel voor de RWZI." 

Conclusie en vervolg 
Op grond van bovenstaande hanteren wij voor het toetsen van de RWZI Utrecht/ Overvecht aan de geurnorm: 
0,5 odour unit per kubieke meter lucht als 98-percentiel. Wij rekenen en vertrouwen erop dat uw college alle 
mogelijke maatregelen treft die stankoverlast voor omwonenden van de RWZI Utrecht/ Overvecht voorkomen 
en dat u voldoet aan de gestelde geurnorm. Vanuit onze bevoegde gezag rol zullen wij op naleving van de 
geurnorm toezien en met u in contact blijven. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

( '----------- 

Artikel 3.Sb, achtste lid, Activiteitenbesluit. 
Artikel 3.Sb, achtste lid, Activiteitenbesluit. 
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