
 
 

 
 
 
 
 

Utrecht, 25 november 2019 
 
 
Vragen ext art. 47 reglement van orde Provinciale Staten van Utrecht betreffende: 
 
Stankoverlast waterzuiveringsinstallatie Overvecht 
 
Toelichting: 
 
Al zeer lange tijd is er stankoverlast in de buurten rond de waterzuiveringsinstallatie in 
Overvecht in de gemeente Utrecht.1  Bewoners geven aan dat zij daar veel last van hebben en 
dat zij zelfs soms gezondheidsklachten ervaren zoals misselijkheid.  
 
De provincie heeft een rol bij de handhaving van de milieuvergunning van 
waterzuiveringsinstallaties. De VVD-fractie wil daarom weten wat er van deze casus bekend is 
bij het college van GS en hoe zij er tot nu toe mee om zijn gegaan en zullen gaan. De VVD wil 
graag dat het veilig wonen is voor de inwoners en dat daarom de geuroverlast stopt of in ieder 
geval sterk vermindert.  
 
Vragen: 

1. Is het college op de hoogte van de stankoverlast van de waterzuivering in Overvecht? 
Sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte? 

2. Zijn er aan de milieuvergunning van de betreffende waterzuiveringsinstallatie in 
Overvecht in Utrecht voorwaarden gesteld omtrent geuroverlast? 

3. In hoeverre kan eerdere ervaring die is opgedaan met stankoverlast in de provincie 
op de waterzuivering in Overvecht worden toegepast? 

4. Is het duidelijk genoeg voor inwoners waar zij terecht kunnen met klachten en 
vragen?  

5. Hoeveel klachten zijn door inwoners van omliggende gebieden bij de waterzuivering 
over stankoverlast en over de gevolgen voor de gezondheid ingediend? 

6. Kan het college aangeven wat er met deze klachten is gedaan, door de gemeente, de 
RUD, de provincie of het waterschap? 

7. Welke scenario’s ziet het college indien de stankoverlast blijft? Is het college bereid 
hierin de samenwerking op te zoeken met de gemeente, de RUD, en het waterschap 
om de overlast te verminderen? 

8. Wat is de mening van experts van de RUD (milieu) over de situatie bij de 
waterzuivering in Overvecht? 

9. Welke maatregelen acht het college nodig om schadelijke gevolgen voor het milieu te 
voorkomen en/of aan te pakken? 

 
                                                        
1 https://www.ad.nl/utrecht/tientallen-klachten-over-stank-rioolzuivering-overvecht~a266b2d1/   
https://www.ad.nl/utrecht/opnieuw-klachten-over-stank-rioolwaterzuivering-overvecht~a208d6ea/ 



 
 

 
 
 

10. In hoeverre worden er gegevens over stankoverlast berekend in plaats van gemeten? 
Wat vindt het college hiervan? Waarom worden deze gegevens niet gemeten? Wat 
zeggen de experts van de RUD hierover? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Juliëtte van Gilse   
VVD  




