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Persbericht 

 
Voorkeurslocaties Drinkwaterwinning Twente-Achterhoek 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor voorkeurslocaties voor 

drinkwaterwinning in Twente-Achterhoek beoordeeld. Zij vindt dat de effecten 

van de winning op beschermde natuur en bodemdaling van veengronden nog 

onvoldoende onderzocht zijn. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincies Gelderland en Overijssel willen één of meerdere locaties voor drinkwa-

terwinningen mogelijk maken met een totale omvang van 7 miljoen m3/jaar. Hiervoor 

moet de provinciale omgevingsvisie worden aangepast. Voordat de Provinciale Staten 

van beide provincies hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een mili-

eueffectrapport. 

 

Beide provincies hebben de Commissie gevraagd dit rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Drinkwaterwinning kan in de natuurgebieden een kleine daling van het grondwater ver-

oorzaken. Veel natuur in Twente is gevoelig voor deze verdroging, en vaak is deze 

‘natte natuur’ al te droog. In de buurt van de beoogde winlocatie Vriezenveen-Daarle is 

deze natte natuur aanwezig. Het rapport toont nog niet aan dat schade voor deze natuur 

door verzachtende maatregelen kan worden voorkomen. 

 

De grondwaterstand op de winlocatie Vriezenveen-Daarle zelf gaat flink omlaag. In de 

bodem kan nog veen aanwezig zijn. Door de verlaagde grondwaterstand verwacht de 

Commissie dat dit veen zal verdwijnen. De bodemdaling zal dan forser zijn het rapport 

nu berekend, met risico’s voor de omgeving zoals vernatting van de grond en verzak-

king van stallen, dijken en wegen. De Commissie adviseert dit te controleren. 

 

De Commissie adviseert het rapport eerst aan te passen, en dan pas een besluit te 

nemen over de voorkeurslocaties voor de drinkwaterwinning.  
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