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Geachte heer, mevrouw, 

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom de geursituatie van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht. Er wordt in deze brief toelichting gegeven over de 
maatregelen die zijn genomen of nog worden genomen, over het melden van geuroverlast en over 
het geuronderzoek dat is afgerond. 

Wat voorafging 
Na de oplevering van de nieuwe rwzi aan de Brailledreef 2A in 2019 is er helaas regelmatig sprake 
geweest van stankoverlast. Sindsdien onderzoekt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
(HDSR) de oorzaak van de overlast en neemt maatregelen deze te minimaliseren. Op 7 juli 2020 
hebben bestuurders van de provincie en de gemeente Utrecht en HDSR afgesproken regelmatig 
met elkaar in overleg te gaan over de aanpak van deze stankoverlast en het voldoen aan de 
geurnorm die geldt voor de rwzi.  

Maatregelen 
In onze brief van 16 januari 2021 is genoemd dat eind oktober 2020 de geurbehandeling is 
uitgebreid met tijdelijke actiefkoolfilters. ‘Actief kool’ staat bekend om de eigenschap een grote 
hoeveelheid geurstoffen op te kunnen nemen. De eerste resultaten van de werking van de 
geurbehandeling met deze filters waren positief. Uit recente metingen en geuronderzoek blijkt dat 
deze filters goed werken. Om die reden worden de nieuwe filters permanent onderdeel van de 
geurbehandeling. Door een tekort aan bouwmaterialen is de planning voor de realisatie van de 
definitieve installatie aangepast naar najaar 2022. De werking van de tijdelijke filters wordt 
gemonitord. Hierdoor kunnen de filters tijdig vervangen worden en voorkomen we potentiële 
stankoverlast.  

Naast uitbreiding van een deel van de geurbehandelingsinstallatie gaat HDSR een deel van de 
installatie elders op het terrein vervangen en verplaatsen. De huidige behandeltechniek van deze 
installatie werkt niet goed genoeg. Hierdoor vergen de filters veel onderhoud. De nieuwe installatie 
wordt meer centraal op het rwzi-terrein gepositioneerd, zodat de afstand tot de woonomgeving groter 
wordt. Ook deze installatie wordt uitgevoerd met een actiefkoolfilter.  
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Meldingen van geuroverlast 
In mei en juni 2021 is door een misverstand het verkeerde actiefkoolfilter vervangen. Tevens werden 
enkele gebreken aan de tijdelijke installatie ontdekt. Het filter heeft HDSR binnen enkele dagen 
kunnen vervangen en de gebreken zijn direct hersteld. Desondanks is geur vrijgekomen en is er 
stankoverlast geweest. Het aantal meldingen van stankoverlast nam daardoor in de periode van mei 
tot juni toe. Sinds medio juni is het aantal meldingen weer afgenomen.  

Het melden van stankoverlast draagt bij aan het vinden van een geurbron. Een defect kan namelijk 
niet altijd op voorhand gesignaleerd worden. Wij verzoeken u daarom stankoverlast zo snel mogelijk 
bij de RUD te melden. HDSR kan naar aanleiding van de meldingen waar nodig maatregelen 
nemen. U kunt melding doen op de volgende manieren: 

• Telefonisch via 0800 – 0225510 (dag en nacht bereikbaar)
• of via het milieuklachtenformulier op de website van de RUD:

https://rudutrecht.formulierenserver.nl/milieuklachten

Geuronderzoek 
In de zomer van 2021 is in opdracht van HDSR een uitgebreid geuronderzoek uitgevoerd. De 
resultaten van dit onderzoek bepalen of de rwzi voldoet aan de geurnorm in de vergunning. In 
opdracht van de provincie is door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de methodiek en het 
resultaat van het onderzoek onafhankelijk beoordeeld. De ODRA is gespecialiseerd op het gebied 
van luchtkwaliteit en geuronderzoek. De provincie heeft als bevoegd gezag geconcludeerd dat op 
basis van het geuronderzoek en de beoordeling van de ODRA de rwzi aan de wettelijke geurnorm 
voldoet. 

Het voldoen aan de geurnorm betekent niet dat u de rwzi nooit meer zal ruiken. De zuivering is 
volgens de wettelijke eisen ontworpen en bij de bouw zijn de best beschikbare technieken gebruikt. 
Na ingebruikname van de zuivering zijn aanvullende maatregelen genomen. Daarmee wordt de kans 
op stankoverlast voor de omgeving zo klein mogelijk gemaakt, maar kan niet worden uitgesloten. 
Uiteraard doet HDSR er alles aan om stankoverlast te voorkomen. In opdracht van de provincie 
Utrecht houdt de RUD toezicht op de naleving van geurnorm. Ook inspecteert de RUD regelmatig de 
gang van zaken op het rwzi-terrein. 

Hoe blijft u op de hoogte? 
In het vervolg zullen wij u informeren via de website van HDSR: hdsr.nl/rwziutrecht. Hier vindt u de 
laatste stand van zaken over de aanpak van de geurproblematiek. Tevens vindt u hier meer 
gedetailleerde informatie over de werking van de geurbehandelingsinstallatie en informatie over het 
aantal binnengekomen meldingen. Mocht er aanleiding zijn, dan zullen we u wederom informeren 
per brief. 
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HDSR blijft werken aan het verbeteren van de installaties waar mogelijk en nodig. Dit doet het 
waterschap door regelmatig metingen te doen en de werking van de installaties te monitoren. De 
RUD controleert in opdracht van de provincie Utrecht of HDSR alle noodzakelijke maatregelen 
neemt. Als overheden spannen wij ons op die manier gezamenlijk in om de omgeving tegen overlast 
te beschermen. 

Met vriendelijke groet, 

Constantijn Jansen op de Haar 
Hoogheemraad Klimaatadaptatie en ‘Zuiver’ 

Arne Schaddelee 
Gedeputeerde Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 
Communicatie en Participatie 


