
Om Twente ook in de toekomst van goed en voldoende drinkwater te voorzien, is 

vergroting van de drinkwatercapaciteit nodig. Provincie Overijssel heeft in 2017 

het zoekgebied voor een nieuwe winlocatie vastgesteld. Het zoekgebied ligt tussen 

Vriezenveen - Daarlerveen - Daarle. Er komt veel bij kijken om tot een geschikte  

waterwinlocatie te komen. Wij kunnen ons voorstellen dat u daarover vragen heeft. 

In deze eerste nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond 

de waterwinlocatie en het vervolg van dit traject. Ook nodigen wij u hierbij uit voor 

een informatieavond op 24 april in Vriezenveen.

Achtergrond noodzaak drinkwaterwinning
Door een brand bij bandenfabrikant Vredestein in 2003 is het Twentekanaal ernstig veront-
reinigd geraakt met als gevolg dat Vitens de drinkwaterwinning aan de Weerseloseweg bij 
Enschede noodgedwongen heeft moeten stopzetten. Onder meer hierdoor is een nieuwe  
drinkwaterwinning noodzakelijk.

Zoektocht Twente
Voorafgaand aan het aanwijzen van het zoekgebied 
bij Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle is veel informatie 
verzameld over een brede selectie van meerdere 
locaties door geheel Twente. Er is een milieueffect-
rapport (planMER) opgesteld met daarin ook een 
maatschappelijke kosten-baten analyse en een  
onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit. 

Deze informatie is gebruikt om een breed onder-
bouwde keuze te maken voor het vastgestelde  
zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle.

Tussenfase: verkenning
Nu het zoekgebied is vastgesteld zijn we een stap dichterbij de locatiekeuze voor de nieuwe 
drinkwaterwinning. Maar voordat we daarmee verder gaan, nemen we de tijd om de belangen 
van alle betrokkenen in beeld te krijgen en te begrijpen. Dit doen we door het komende jaar 
gesprekken te voeren met betrokken partijen en u als omwonende uit te nodigen voor een infor-
matieavond om daarmee informatie te delen en uw wensen en zorgen op te halen.
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Wat kunt u wanneer verwachten?

24 april 2018

Op 24 april vindt een informatieavond 

plaats voor inwoners en belanghebbenden. 

Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

April - mei 2018

Vanaf eind april worden ronde tafelsessies 

georganiseerd met verschillende betrokken 

partijen om de wensen en zorgen die er 

leven in beeld te krijgen. 

April - juli 2018

Keukentafelgesprekken met agrariërs die 

minimaal 5 hectare grond ten westen  

van de N36 bezitten in het zoekgebied. U 

wordt hiervoor benaderd door een gebieds-

verkenner.

Juli - oktober 2018

Opstellen plan van aanpak en uitgangs-

punten voor de projectMER.

November 2018

Eind november nodigen we u uit voor  

een terugblik op de verkenningsfase. 

Daarin delen wij met u welke informatie 

opgehaald is en wat daarmee gedaan 

wordt.

Alleen samen kunnen we ervoor  

zorgen dat iedereen - nu en in  

de toekomst - kan genieten van  

een schone leefomgeving en  

daarmee van kraanwater van  

de hoogste kwaliteit



www.vitens.nl

Vervolgfase: projectMER
In het kader (rechts) is vereenvoudigd het traject weergegeven om te komen tot een nieuwe 
drinkwaterwinning. We bevinden ons nu in de ‘Tussenfase verkenning’, de met stippellijn  
omrande blokken. In de vervolgfase laat Vitens een milieueffectrapport opstellen, een  
projectMER die specifiek gericht is op het zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle. In  
het projectMER worden de effecten van de winning afgewogen en daarmee is het de basis 
voor de watervergunning die aangevraagd moet worden. 

De milieueffecten worden in het projectMER in meer detail onderzocht dan vorig jaar in het 
planMER het geval was. Denk hierbij aan de effecten op droogteschade, landbouw, veenoxidatie 
etc. Ook richt het projectMER zich enkel op het zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle,  
in tegenstelling tot het planMER dat gericht was op Twente-Achterhoek.

Informatieavond
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft aan Vitens. Daarom nodigen wij u uit voor een 
informatieavond op dinsdag 24 april. Op deze avond hoort u meer over de stand van zaken, 
hoe het verdere traject ingestoken wordt en wie hierbij betrokken zijn. Ook krijgt u alle gelegen-
heid om uw vragen te stellen. Deze avond komen in ieder geval de volgende zaken aan bod: 

- Wie is Vitens en wat doet zij?
- Waarom komt er een nieuwe drinkwaterwinning op deze locatie?
- Wat betekent de komst van een nieuwe drinkwaterwinning voor u?
- Wat is de stand van zaken en welke stappen worden er nog gezet? 

Na de presentatie kunt u zelf langs de informatiemarkt lopen om meer te weten te komen 
over: herziening van het bestemmingsplan, het hydrologisch onderzoek en fysieke ingrepen, 
grondverwerving voor de nieuwe winning en het verdere proces en de planning daarvan. 

Wanneer: 24 april 2018 van 19:30 tot 21:45, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Zalencentrum Koebrugge, Oosteinde 18 in Vriezenveen

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan stellen wij het op prijs dat u zich aanmeldt door een mail te 
sturen naar waterwinningtwente@vitens.nl

Zoektocht drinkwatercapaciteit  
Twente: planMER

Vastgesteld zoekgebied  
Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle

Tussenfase verkenning:  
ophalen informatie, wensen, 

zorgen 

Vastleggen uitgangspunten en  
opstellen plan van aanpak ter  
voorbereiding op projectMER

Aankoop van 
(ruil)gronden door Vitens

Vervolgfase: projectMER  
in zoekgebied 

Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle

Vastleggen exacte locatie  
nieuwe drinkwaterwinning

Ruimtelijke inpassing drinkwaterwinning

Op de afbeeldingen hiernaast zijn drie 
voorbeelden weergegeven van locaties van 
Vitens waar een waterwinning is ingepast 
in de omgeving.

Wij hebben geprobeerd deze nieuwsbrief 
te verspreiden aan alle grondeigenaren en 
adressen binnen het zoekgebied Vriezenveen-
Daarlerveen-Daarle. Mocht u onverhoopt de 
nieuwsbrief niet hebben ontvangen dan kunt 
u zich aanmelden via hiernaast genoemd 
emailadres. Middels deze nieuwsbrief, de 
website en informatieavond(en) houden wij 
u op de hoogte van de nieuwe waterwinning 
en hoe u kunt meedenken.

Meer informatie?

Kijk ook op: www.overijssel.nl/thema’s/water/waterprojecten/zoektocht

Hier vindt u ook een lijst met meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. 

Kunt u de gewenste informatie niet vinden of heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? 

Stuur een mail naar: waterwinningtwente@vitens.nl


