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Agendapunt: 15 
Onderwerp: Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied, 12

e
 herziening waterwinlocatie 

Vechterweerd 
  
Commissie: 13-10-2008, nr. 8 
Raadsvoorstel: 16-9-2008, nr. 94 
  
Portefeuillehouder : dhr. E. Goldsteen                                     
Beleidsterrein: -  Ruimtelijke ordening en bouwzaken  
Programma: 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
  
Ter inzage (o.m.) : - Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen 12

e
 herziening Vechterweerd 

- Nota zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 12
e
 herziening  

Vechterweerd 
- Aanvullend onderzoek locatie zuivering wingebied Vechterweerd 8 augustus 2008 

  
Informant: L. van Dam 

 

E. l.vandam@dalfsen.nl  

T. (0529) 488234 
 

 
Voorstel:
 

1. De twee ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. Ten aanzien van de inhoud van de ingediende zienswijze te besluiten overeenkomstig de Nota 

van Zienswijzen; 
3. Het bestemmingsplan Buitengebied, 12

e
 herziening waterwinlocatie Vechterweerd gewijzigd 

vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde stukken, bestaande uit: 
a. Nota van Zienswijzen: 
b. De toelichting; 
c. Voorschriften; 
d. Plankaart. 

 
 
Inleiding:
Door Vitens is het verzoek ingediend om mee te werken aan herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied voor het vestigen van een een drinkwaterproductiebedrijf op een perceel aan de Koepelallee. 
In het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen was hiervoor reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, 
hiervan kan echter geen gebruik worden gemaakt omdat deze wijzigingsbevoegdheid maar 4000 m2 
bebouwing toestaat. Vitens wenst echter de mogelijkheid om maximaal 5500 m2 aan bebouwing op te 
richten.  
 
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft uiteindelijk van 19 maart 2008 tot en met 29 april 2008 ter 
inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen binnen gekomen. In de raadscommissie van 16 juni is het voorstel 
tot vaststelling van het bestemmingsplan reeds besproken. Na overleg met Vitens is het voorstel 
teruggetrokken voor besluitvorming in de raad van juni. Nu er een aanvullend onderzoek is gedaan naar de 
mogelijkheden om de zuivering van het drinkwater elders plaats te laten vinden  wordt  het voorstel nu ter 
besluitvorming aangeboden. Over het onderzoek en over gewijzigde uitvoering van de bouwplannen heeft 
overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de buurtbewoners.  



 
 
 

  

 
   

 

 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Op grond van artikel 25 van de WRO is de gemeenteraad bevoegd tot het vaststellen van een (herziening 
van) een bestemmingsplan. De ingekomen zienswijzen dienen bij het besluit te worden betrokken.  
 
De eerste ingekomen zienswijze van dhr. W.H. van Leusen had betrekking op de onvolledige ter inzage 
legging van het ontwerpbestemmingsplan. Hierop is het ontwerpbestemmingsplan nogmaals voor zes 
weken ter visie te leggen. Uiteindelijk heeft het ontwerpbestemmingsplan van 19 maart tot en met 29 april 
2008 volledig bij de receptie ter visie gelegen. Hiermee is tegemoet gekomen aan deze zienswijze van dhr. 
Van Leusen. 
 
De tweede zienswijze is ingediend door bewoners en belanghebbenden Marshoek en is voorzien van 19 
handtekeningen van buurtbewoners. Hierna wordt in het kort op de zienswijze ingegaan. Voor de volledige 
reactie wordt verwezen naar de nota zienswijzen. De nota zienswijzen is ten opzichte van juni 2006 
aangepast op de recente overleggen van Vitens met omwonenden en onderzoek dat is uitgevoerd. 
 
De buurtbewoners wilden graag geïnformeerd worden door Vitens over de plannen. Hierop heeft Vitens in 
samenwerking met de gemeente de buurtbewoners op 27 mei jl. nader geïnformeerd. Na de behandeling 
in de raadscommissie van juni, heeft Vitens nog een aantal malen overleg gehad met buurtbewoners. Ook 
is de werkgroep Water, met leden van LTO van start gegaan. Het overleg is opgestart om de effecten van 
de waterwinning en de wateraanvoer op de landbouw met elkaar te bespreken. In het najaar zal voor de 
agrariërs rond de waterwinning een informatieavond georganiseerd worden.  
Op woensdag 2 juli heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de architect, de bouwkundige, Vitens en een 
afvaardiging van de omwonenden waarin gesproken is over de mogelijkheden om de zuivering te 
verplaatsen en de wensen van de omwonenden betreffende de vormgeving van het productiebedrijf. 
Donderdag 28 augustus heeft Vitens drie alternatieven voor een nieuw ontwerp van de bebouwing op 
Vechterweerd met een afvaardiging van de buurtbewoners Vechterweerd besproken. Twee van de drie 
ontwerpen werden positief ontvangen. De bewoners gaan een intern overleg voeren en geven voor medio 
september aan Vitens hun voorkeur aan. Vitens zal hierover de gemeente informeren. 
Ook heeft Vitens op 23 september nog een algemene informatieavond gehouden over Vechterweerd voor 
alle belangstellenden. 
 
In het bijgevoegde onderzoeksrapport van Vitens is aangegeven dat verplaatsing van de bebouwing voor 
het winnen en het zuiveren van water naar een andere locatie niet haalbaar is. Het transporteren van 
zuurstofhoudend grondwater met een hoge concentratie aan ijzer ( ≥ 5 mg/l) vanaf de winlocatie 
Vechterweerd over grote afstand ( > 3 km) naar een locatie waar het gezuiverd wordt, heeft consequenties 
voor de zuivering. Deze consequenties hebben betrekking op het ontwerp, de bedrijfsvoering en de 
kwaliteit van het geproduceerde drinkwater. Dit zal leiden tot vervuiling van de transportleiding en tot 
vorming van colloïdaal ijzer (vorming van kleine ijzerdeeltjes die door hun lading niet samenklonteren maar 
elkaar afstoten). Daardoor zullen de membranen sneller vervuilen, die daardoor vaak chemisch gereinigd 
moeten worden.  
Het scheiden van de winning en zuivering van water heeft daarom nadelige gevolgen voor zowel de 
kwaliteit van het water als voor het milieu (verlies van afvalwater en verhoogd chemicaliën gebruik). 
Ook ondergrondse ontijzering is niet haalbaar: 

1. Vanwege het op termijn te verwachten grote aandeel zuurstofhoudend oeverfiltraat en het hoge 
ijzergehalte zal het rendement voor ondergrondse ontijzering onvoldoende zijn; 

2. Het gehalte aan oxideerbare stoffen zal hoog zijn; 
3. Indien op Vechterweerd geen zuivering wordt gerealiseerd is ter plaatse onvoldoende reinwater 

capaciteit beschikbaar om te injecteren in de bodem; 
4. Het risico op bacteriologische verontreinging van het injectiesysteem is te groot; 



 
 
 

  

 
   

 

5. De aanwezigheid van methaan in een deel van het grondwater leidt tot ernstige problemen van 
putverstopping; 

6. De haalbaarheid voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen in de provincie Overijssel is 
zeer onzeker. 

 
Door Vitens wordt geconcludeerd: 
- dat scheiding van winning en zuivering voor wingebied Vechterweerd niet mogelijk is; 
- het toepassen van ondergrondse ontijzering niet haalbaar is. 
 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het aanvullend onderzoek locatie zuivering wingebied 
Vechterweerd d.d. 8 augustus 2008 van Vitens, dat voor u bij stukken ter inzage ligt. 
 
Over de uitkomst van het onderzoek heeft op 12 augustus een gesprek plaatsgevonden tussen Vitens, een 
vertegenwoordiger van de buurt en de gemeente. De vertegenwoordiger van de buurt zal het rapport 
terugkoppelen naar de buurtbewoners. 
Gevolg van het resultaat van dit aanvullende onderzoek is dat het water van het wingebied Vechterweerd 
in het wingebied zelf gezuiverd moet worden. Het vast te stellen bestemmingsplan zal de bouw hiervan dus 
mogelijk moeten maken. 
 
Vitens heeft aangegeven dat zij in 2010 drinkwater vanuit Vechterweerd moet gaan leveren. Spoedige 
vaststelling van het bestemmigsplan is dan ook noodzakelijk om de bouwactiviteiten zo snel mogelijk te 
kunnen starten.  
 
Naar aanleiding van het overleg met de buurt en het overleg met Vitens is aanpassing van de voorschriften 
gewenst voor de maximale hoogte voor “andere bouwwerken” buiten het bouwvlak. In het ontwerp 
bestemmingsplan was hiervoor 3,5 meter opgenomen. Dit kan worden aangepast naar 2,5 meter. Deze 
hoogte van 2,5 meter is in het Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen ook opgenomen in de huidige 
bestemming voor de gronden waarop het bestemmingsplan betrekking heeft (Nutsdoeleinden en Agrarisch 
Cultuurgebied). Dit is dus een algemene gangbare maximale hoogte voor andere bouwwerken in het 
buitengebied. Vitens kan met deze wijziging instemmen.  
 
Ten aanzien van de landschappelijke inpassing is een privaatrechterlijke overeenkomst gesloten tussen 
Vitens en de gemeente. Wij zullen in overleg met Vitens kijken of door de aanpassing van de bouwplannen 
de huidige overeenkomst nog voldoet of dat nieuwe afspraken gewenst zijn. 
 
Over de zienswijze betreffende de aansluiting op het riool merken wij op, dat de locatie niet zal worden 
aangesloten op het riool, maar er een individuele voorziening zal worden getroffen. Dit is aangepast in de 
toelichting. Ook is de toelichting aangepast/aangevuld op het gebied van windmolens en lichthinder. 
 
Alternatieven:
Indien het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld zal Vitens in 2010 onvoldoende capaciteit hebben om 
voldoende drinkwater te leveren in Overijssel. Vanwege het algemeen maatschappelijk en provinciale 
belang kan de provincie zelf een bestemmingsplan vaststellen indien uw raad niet tijdig beslist over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
 
Financieel kader:
Dekkingsmiddelen 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Communicatie:

Volgens wettelijke procedure. Het besluit van uw raad wordt conform de vereisten in de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter inzage gelegd en ter goedkeuring gestuurd naar Gedeputeerde Staten van de 
provincie Overijssel. Verder worden de indieners van de zienswijzen van uw besluit op de hoogte gesteld. 
Vitens zal buurtbewoners en andere belangstellenden via nieuwsbrieven op de hoogte houden van de 
voortgang van de drinkwaterwinning Vechterweerd. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


