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Geacht College,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over de Waterwinning Engelse Werk te Zwolle.
Het Waterleidingbedrijf Vitens heeft het voornemen om een deel van de winputten van
de drinkwaterwinning Engelse Werk te verplaatsen naar het aangrenzende gebied Schelle-Oldeneel. Aangezien de verplaatsing meer dan 3 miljoen m3/jaar zal gaan bedragen, is
de activiteit m.e.r.-plichtig. De m.e.r. is gekoppeld aan de vergunningaanvraag inzake de
Grondwaterwet.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie in briefvorm aan.
Bij de toetsing van het MER is de Commissie nagegaan of de benodigde informatie aanwezig is om het milieu een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de grondwater-wetvergunning. Zij heeft daarbij de wettelijke eisen, de vastgestelde richtlijnen en de
inspraak in beschouwing genomen. In het toetsingsadvies beperkt de Commissie zich tot
hoofdzaken en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.
Het eindoordeel van de Commissie is dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieu een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming.
Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en de effecten daarvan op het milieu. Het MER is goed leesbaar, duidelijk en verzorgd.
De analyse van de natuureffecten van de voorgenomen activiteit is grondig en voldoende
toegelicht, de sturende rol van grondwater is in de analyse voldoende meegenomen.
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Het gebruikte grondwatermodel volstaat om de hydrologische gevolgen van de verplaatsing van de waterwinning vast te stellen. Verder constateert de Commissie dat conform
de richtlijnen de sanering van de bodemvervuiling en de waterwinning integraal zijn
bekeken.
Naar aanleiding van de gepresenteerde informatie wil de Commissie de volgende punten
voor verdere besluitvorming opnemen. Deze punten zijn niet van invloed op het hierboven gegeven positieve oordeel.
1. Mitigerende maatregelen
In het MER zijn mitigerende maatregelen behorend bij het voorkeursalternatief specifiek
benoemd (hoofdstuk 8.3, pagina 99). Het gaat hier zowel om concrete maatregelen als
om maatregelen die zullen worden genomen in overleg met de gemeente Zwolle, bewoners en het waterschap. Daarnaast wordt in het evaluatieprogramma vermeld dat aanvullende mitigerende maatregelen zullen worden genomen indien noodzakelijk. De
Commissie signaleert dat in de vergunningaanvraag slechts is opgenomen dat mitigerende maatregelen genomen zullen worden.
■ Om de uitvoering van mitigerende maatregelen te waarborgen adviseert de Commissie om
concrete mitigerende maatregelen zoals genoemd in het MER ook in de vergunning op te nemen.
2. Gevolgen van de verwachte aanleg van de Hanzespoorlijn
In de startnotitie wordt de aanleg van de Hanzelijn genoemd als één van de ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor continuering van de waterwinning op de huidige
locatie. In de richtlijnen wordt gevraagd om in te gaan op de inspraakreactie van Prorail,
die aangeeft geen bijzondere effecten van de Hanzelijn op het grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied te verwachten. Echter een toelichting op de inspraakreactie
van Prorail ontbreekt in het MER.
■ In het MER is de gedeeltelijke verplaatsing van het waterwingebied, ook zonder de aanleg
van de Hanzelijn, voldoende gemotiveerd. Omdat in de richtlijnen wordt gevraagd in te gaan op
de inspraakreactie van Prorail adviseert de Commissie om dit punt nader toe te laten lichten voor
de verdere besluitvorming.
3. Situering en lengte van de nieuw aan te leggen leidingen
In de startnotitie worden als bouwstenen voor de alternatieven genoemd de locatie, uitvoering en bedrijfsvoering. Situering en lengte van de nieuw aan te leggen leidingen behoren tot de bouwsteen locatie. Deze beschrijving is echter niet in het MER aanwezig.
■ De Commissie beveelt aan om de situering en lengte van de nieuw aan te leggen leidingen
voor de verschillende alternatieven uit te laten werken voor de verdere besluitvorming.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt
toegestuurd.
Hoogachtend,

drs. L. van Rijn-Vellekoop
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Waterwinning Engelse Werk te Zwolle
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BIJLAGEN
bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning
Engelse Werk te Zwolle

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 16 maart 2007 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van het milieueffectrapport
in”De Stentor” d.d. 21 maart 2007

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Vitens N.V.
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Overijssel
Besluit: vergunningaanvraag inzake de Grondwaterwet
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C15.2
Activiteit: De initiatiefnemer heeft het voornemen om een deel van de winputten van de drinkwaterwinning Engelse Werk binnen enkele jaren te verplaatsen naar het aangrenzende gebied Schelle-Oldeneel.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 26 mei 2003
richtlijnenadvies uitgebracht: 29 augustus 2003
richtlijnen vastgesteld: september 2003
kennisgeving MER: 21 maart 2007
toetsingsadvies uitgebracht: 9 mei 2007
Bijzonderheden: Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen
activiteit, van de alternatieven en de effecten daarvan op het milieu. De analyse van de natuureffecten van de voorgenomen activiteit is grondig en voldoende toegelicht, de sturende rol van grondwater is in de analyse voldoende meegenomen.
Het gebruikte grondwatermodel volstaat om de hydrologische gevolgen van de
verplaatsing van de waterwinning vast te stellen. Verder constateert de Commissie dat conform de richtlijnen de sanering van de bodemvervuiling en de
waterwinning integraal zijn bekeken.
Samenstelling van de werkgroep:
ir. G. Grakist (alleen richtlijnen)
dr. C.J. Hemker (alleen toetsing)
drs. A. van Leerdam
ir. H.J. Roelofs (alleen richtlijnen)
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter)
Secretaris van de werkgroep:
dr. N.W.M. van Buren (richtlijnen)
drs. F.H. van der Wind (toetsing)

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en adviezen
nr. datum
reactie

van persoon of instantie

plaats

1.
2.

H. Hageman en D. Hageman
W.F.C. Tromp Meesters

Zwolle
Zwolle

20070407
20070424

Alle bovengenoemde inspraakreacties zijn ontvangen door het bevoegd gezag
dat ze op de navolgende datum(s) aan de Commissie ter beschikking heeft
gesteld:
nr. 1 op 27 april 2007
nr. 2 op 1 mei 2007
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Het Waterleidingbedrijf Vitens heeft het voornemen om een deel
van de winputten van de drinkwaterwinning Engelse Werk te
verplaatsen naar het aangrenzende gebied Schelle-Oldeneel. Voor
de verplaatsing van de winputten is een wijziging van de
grondwaterwetvergunning nodig.
Ten behoeve van de besluitvorming is de procedure van de
milieueffectrapportage (m.e.r.), waarvan dit toetsingsadvies
onderdeel uitmaakt, doorlopen. Gedeputeerde Staten van de
provincie Overijssel treden hierbij op als bevoegd gezag.
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