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Update geurproblematiek RWZI Utrecht 

Geachte heer, mevrouw, 

In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de geuroverlast van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrecht. Ondanks onze uitgebreide technische 
aanpassingen aan de geurbehandelingsinstallatie, geven omwonenden aan nog steeds hinder van 
de zuivering te ondervinden.  
Uiteraard heeft dit onderwerp nog steeds onze volledige aandacht. Graag informeren wij u door 
middel van deze brief over de vervolgstappen die worden genomen om de geuroverlast verder tegen 
te gaan. Wij begrijpen goed dat het treffen van extra maatregelen niet snel genoeg kan gaan en wij 
zijn ons daar zeer van bewust. De afgelopen jaren heeft de omgeving al genoeg overlast 
ondervonden. 

Stand van zaken 

Er zijn de afgelopen maanden diverse technische aanpassingen gedaan aan de 
geurbehandelingsinstallatie van de RWZI. Deze installatie moet voorkomen dat stinkende 
geurstoffen uit het afvalwater en het slib vrijkomen. Alle informatie over de werking van deze 
installatie en de uitgevoerde aanpassingen kunt u terugvinden op onze website: 
www.destichtserijnlanden.nl/rwziutrecht. 

Uit de meest recente metingen van een onafhankelijk ingenieursbureau blijkt dat de geuruitstoot 
voldoet aan de vergunningseisen die voor de RWZI gelden. Mede op basis van de meldingen van 
geuroverlast zijn wij echter nog niet tevreden. Het belang van een goed woon- en leefklimaat in de 
omgeving van de RWZI vraagt om nadere maatregelen. 

Maatregelen tegen geur 

De maatregelen die wij nu gaan nemen: 
1. de werking van de geurbehandelingsinstallatie daar waar mogelijk op een

blijvend hoger niveau krijgen. Dit is op technisch gebied niet eenvoudig en
kost tijd. Het gehele ontwerp van de geurbehandelingsinstallatie wordt op dit
moment opnieuw bekeken. Wij streven ernaar begin september ons
onderzoek naar mogelijke verbeteringen aan het ontwerp klaar te hebben.

2. Er wordt onderzocht of het plaatsen van extra koolfilters tot een verbetering van de situatie
kan leiden. Ook dat vergt enige tijd. De nieuwe koolfilters moeten worden geplaatst en
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bovendien storingsvrij gaan werken. Dit kan om en nabij 3 maanden in beslag nemen. 
Uiteraard zullen wij ons inspannen deze termijn, waar mogelijk, te verkorten. 

Verwachtingen voor de toekomst 
Wij blijven met urgentie werken aan een situatie die bijdraagt aan een hindervrij en prettig woon- en 
leefklimaat in de omgeving van de RWZI. We zijn bereid binnen de grenzen van het redelijke daar 
waar mogelijk verder te gaan dan de wettelijke vereisten. Om geen verkeerde verwachtingen te 
wekken, wijzen wij er wel op, dat een RWZI nooit volledig geurvrij kan zijn. Het is onvermijdelijk dat 
geur die vrijkomt bij het zuiveringsproces zo nu en dan waarneembaar zal zijn. 

Hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt op een aantal manieren op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom de 
rioolwaterzuivering: 

 Via onze website www.destichtserijnlanden.nl/rwziutrecht.

Hier vindt u het laatste nieuws over de RWZI. Tevens vindt u hier meer gedetailleerde informatie
over de werking van de geurbehandelingsinstallatie, de oorzaken van de geuroverlast, redenen
waarom de geuroverlast nog niet is opgelost en meer.

 Via onze facebookpagina www.facebook.com/rioolwaterzuiveringutrecht

 Door u te abonneren op onze e-nieuwsbrief.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via onze website of door een e-mail te sturen naar
nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl.

Daarnaast zullen wij u, indien daar aanleiding voor is, wederom per brief op de hoogte brengen van 
de laatste ontwikkelingen. 

Wij ontvangen graag uw melding! 

Graag willen wij u vragen geuroverlast te melden zodra u deze ervaart. Wij beseffen ons dat het niet 
fijn is een melding in te dienen of hier tijd voor vrij te maken. Meldingen kunnen er echter juist voor 
zorgen dat de geurproblemen sneller opgelost kunnen worden. 

Het melden van geuroverlast kan door een mail te sturen naar nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl. U 
kunt ook bellen met ons algemeen telefoonnummer (030) 634 57 00 of een meldingsformulier 
invullen via een speciale knop op onze website. Binnenkort is er ook de mogelijkheid om meldingen 
via WhatsApp in te dienen. Daarover zullen wij u nader informeren. 

Wij hopen u met deze informatie voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de huidige stand 
van zaken. We werken hard om de geurhinder op te lossen, maar dit vergt helaas tijd. Wij hopen 
wederom op uw begrip en geduld.  

Met vriendelijke groet, 

Paul de Wit 
Exploitatiemanager RWZI Utrecht 

http://www.destichtserijnlanden.nl/rwziutrecht
http://www.facebook.com/rioolwaterzuiveringutrecht
mailto:nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl
mailto:nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl

