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1. INLEIDING 

De Waterleiding Maatschappij Overtjssel NV (WMO) en het Waterschap Bezui
den de Vecht hebben het voornemen, respectievelijk een oevergrondwater
winning voor drinkwaterproductie en een wateraanvoerplan te realiseren. De 
oevergrondwaterwinningwordt gefaseerd uitgevoerd tot een capaciteit van circa 
acht miljoen m3 en wordt gesitueerd te Vechterweerd in de gemeente Dalfsen. 
Het wateraanvoerplan wordt in de eerste plaats uitgevoerd ter compensatie van 
de grondwaterstandsdaling rondom de winning (750 hectare). Daarnaast wordt 
water aangevoerd om de verdroging te beperken. Voor dit doel wordt wateraan
voer tevens overwogen voor natuur- en landbouwgronden in de landgoederen
zone Wljthmen-Den Berg ( 1500 ha). Het wateraanvoerplan maakt onderdeel uit 
van de ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst. 

Voor de wateronttrekking uit de bodem via oeverfiltratie is een Grondwa
terwetvergunning nodig. Het wateraanvoerplan betreft een wijziging van het 
ruilverkavelingsplan Marshoek-Hoonhorst. Het milieu-effectrapport (MER) is 
opgesteld ten behoeve van beide besluiten, waarvoor het College van Gedepu
teerde Staten van Overtjssel optreedt als bevoegd gezag. 

Het MER te zamen met de vergunningaanvraag werden op 8 februart 1996 
openbaar gemaakt [bijlage 2). Het ontwerp-wateraanvoerplan ter wijziging van 
het landinrtchtingsplan is niet ter inzage gelegd. Deze wordt naar verwachting 
van de provincie in mei 1996 gepubliceerd. Perbrtefvan 2 februart 1996 [bijla
ge I) verzocht de provincie Overtjssel de Commissie voor de milieu-effectrappor
tage (m.e.r.) te adviseren over de inhoud van het MER: Dit advies is opgesteld 
door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. Voor de samenstelling 
van de werkgroep wordt verwezen naar bijlage 3, waartn tevens een overzicht 
wordt gegeven van de belangrtjkste projectgegevens. De werkgroep treedt op 
namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt daarom verder in dit advies "de 
Commissie" genoemd. 

De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om het 
milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en daarbij 
op grond van artikel 7.26 van de Wm getoetst: 

aan de rtchtlijnen voor het MER, zoals vastgesteld op 6 juni 1995 door de 
provincie Overtjssel overeenkomstig artikel 7 .15 van de Wm; 
op eventuele onjuistheden (artikel 7.23 lid 2, Wm); 
aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER (artikel 7.10, Wm). 

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen, 
alsmede het verslag van de openbare zitting van 29 februart te Dalfsen. Bijlage 
4 geeft een overzicht van deze reacties. 
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2. 00RDEEL OVER HET MER 

2.1 .Algerneen 

Het MER geeft een betrouwbaar beeld van de belangrijkste milieu-aspecten van 
de wateIWinning en de waterinlaat in het plangebied. De Commissie is daarom 
van oordeel dat het MER voldoende lnformatie verschaft om het milieubelang 
volwaardig te laten meewegen in de besluitvorming over de wateIWinning zoals 
neergelegd in de vergunningaanvraag en het wateraanvoerplan zoals beschre
ven in de verschillende alternatieven in het MER. 

Het MER bevat onvoldoende informatie om de omvang en de periode van 
waterinlaat en daannee samenhangend de infiltratie van Vechtwater als gevolg 
van de winning te kunnen beoordelen. Tijdens de toetsing heeft de initiatiefne
mer deze informatie beschikbaar gesteld. Deze gegevens bevestigen het oordeel 
over de milieu-informatie in bet MER. 

2.2 Motivering van het oordeel 

Uit de probleem- en doelstelling komt de behoefte aan het voornemen goed 
naar voren. De beschrijving van het voornemen is minder duidelijk. De in het 
MER aangegeven hoeveelheden in te laten water blijken nietjuist te zijn1

]. Uit 
de aanvullende informatie blijkt dat bij een grondwateronttrekking van 8 mil
joen m3 er in het gebied rondom de winning (OWl) 3,6 miljoen m3 Vechtwater 
moet worden ingelaten. Voor dat gebied en de landgoederenzone (OW2) moet 
4,3 miljoen m3 worden ingelaten. Deze berekening is gebaseerd op de situatie 
in 1992 die als representatief kan worden gesteld voor de te verwachten inlaat
hoeveelheden. 
Voor OWl wordt dat water gedurende zes maanden per jaar ingelaten, terwijl 
voor OW2 dankzij een grotere bufferwerking in het gebied de inlaatperiode tot 
de maanden juni, Juli en augustus beperkt blijft. De Commissie tekent daarbij 
aan dat bij minder neerslag zoals bijvoorbeeld in de winter 1995-1996, de 
inlaatperiode langer is om een hoog grondwaterpeil te kunnen handhaven. 
Gedurende de inlaatpertode (de zomermaanden) is de verhouding oppervlakte
water (Vechtwater)- grondwater als aandeel in het te winnen water voor de 
drinkwaterproduktie 70 % Vechtwater] en 30 % grondwater. Door retentie van 
gebiedseigen water wordt gedurende de wintermaanden de verhouding 30% 
Vechtwater en 70% gebiedseigen water.3

] 

l Het MER geeft opp. 76 alleen de hoeveelheden m3 water in de vorm van vochttekort van de landbouwgebieden. 
Voor de winning van 8 miljoen m3 water is dat 94.000 m3

• 

2 Circa 35 o/o is oppervlaktewater dat direct uit de Vecht infiltreert. De andere 35 o/o betreft in bet plangebied 
ingelaten Vechtwater, dat via de watergangen infiltreert. 

3 Het gebiedseigen water bestaat voor uit 55% grondwater en 15% geinfiltreerd oppervlaktewater vanuit de 
watergangen. 
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Deze uitkomsten acht de Commissie op grond van de overlegde berekeningen 
correct. Deze gegevens hebben ten grondslag gelegen aan de beschrijving van 
de milieu-effecten in het MER. Onzekerheden in de hoeveelheden in te laten 
water zijn van betrekkelijk belang voor de uiteindelijke beoordeling van de 
milieu-effecten. Dit is met name gelegen in het feit dat in beide varianten (OWl 
en OW2) alle de watergangen in het plangebied binnen 10 dagen na aanvang 
van de waterinlaat Vechtwater bevatten. 

De Commissie is tevens van oordeel dat de milieugevolgen van de ingrepen 
juist en zo volledig mogelijk zijn beschreven. De effecten van de waterinlaat op 
de oppervlaktewaterkwaliteit en daarmee de aquatische natuurwaarden in het 
plangebied worden correct als negatief beoordeeld. 4] Het is dan logisch dat 
aandacht wordt besteed aan maatregelen ter verzachting en compensatie van 
de negatieve gevolgen voor het aquatische natuur. Daartoe kan in de eerste 
plaats de verhoogde retentie van gebiedseigen water gerekend worden. In het 
MER worden maatregelen hiervoor tot de autonome ontwikkeling gerekend, 
omdat daar in principe al toe besloten is en uitwerking thans plaats vindt. Het 
verdient aanbeveling om bijvoorbeeld bij het ontwerp-inlaatplan aan te geven 
welke (generieke) maatregelen in ieder geval nodig zijn om de gewenste 
waterretentie te realiseren en welke daarvan reeds worden voorgesteld5

]. Als 
mitigerende maatregel kan worden aangemerkt de natuurvriendelijke inrichting 
van oevers en de aanleg van een "nevengeul langs een deel van de Emmertocht
sloot. 6] 

Het MER geeft terecht aan dat er geen algemeen toepasbaar model bestaat 
waarmee de gevolgen van waterinlaat op de kwaliteit van het oppervlaktewater 
kunnen worden voorspeld. Daarom is een eigen model opgezet met gebruikma
king van de bestaande modellen DUFWW en MODFWW. De mogelijkheden 
en beperkingen hiervan zijn juist beschreven. Zoals bovenvermeld is ook de 
effectbeoordeling voldoende duidelijk zowel in het beinvloedingsgebied van de 
waterwinning als in de landgoederenzone als onderdeel van de landinrichting. 

De methode voor het voorspellen van de effecten op water- en oevervegetatie is 
inzichtelijk en de uitkomsten zijn binnen de bestaande onzekerheidsmarges 
correct weergegeven. Daarbij merkt de Commissie op dat de onzekerheidsmar
ges in dit geval zo groot zijn dat de kwantitatieve methode geen voordelen geeft 
ten opzichte van een eenvoudiger kwalitatieve benadering. 
Daarnaast wordt in het MER opgemerkt dat bij het voorspellen van de eff ecten 
op water- en oevervegetatie het al dan niet in potentie aanwezig zijn van 
vegetatietypen als uitgangspunt is gehanteerd. Om de gehanteerde methode 
goed te kunnen ijken, zijn vlakdekkende vegetatie- en waterkwaliteitsgegevens 
in het onderzoeksgebied vereist. 7] Aan deze eis blijkt niet te worden voldaan. 

4 Zie bijlage 4, nummers 4 en 5 waarin tot eenzelfde conclusie als in het MER wordt gekomen. 

5 Zie bijlage 4, nummer 4 waar voor dit onderdeel naar de richtlijnen wordt verwezen. 

6 "Natuurvriendelijke inrichting in het gebied rond de oevergrondwaterwinninglocatie Vechterweerd in het 
beheersgebied van Waterschap Bezuiden de Vecht", stageverslag van mevr. H. Scheenstra, december 1995. 

7 Zie 'Waterkwaliteits- en vegetatieontwikkeling oevergrondwaterwinning Vechterweerd", methode en bereke
ningen. 
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BIJIAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieu-effectrapport 

Oevergrondwaterwinning Vechterweerd Dalfsen 

(bijlagen 1 t/m 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van bet bevoegd gezag d.d. 2 februarl 1996 waarin de Commlssie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies ult te brengen 

Uv kenmerk 

Bijlagen 

Onderverp 

dossier 

kople naar: 

Uv brief 

Doorkies nr. 
425 15 27 

Ons kenmerk 
MIJA 96/203 

Inlichtingen bij 
hr. A.W.J.M. Nass 

PosuidrtS 

Pro\incie O\·crijssel 

Posibus 10078 
8000 GB Zwolle 

Tclcfoon 038 425 25 25 

Telefax 038 ~25 26 50 

Datum 
02 02 1996 

08.F~B1996 

Oevergrondwaterwinning Vechterveerd te Dalfsen; milieu-effectrapportage en 
vergunningaanvraag in kader van Grondwaterwet. 

Op 22 december 1995 bebben wij van de Waterleiding maatscbappij Overijssel N.V. 
(W.M.O.) een vergunningaanvraag ontvangen als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet. Het betreft een aanvraag voor bet te Vechterweerd in de 
gemeente Dalfsen onttrekken van 8 miljoen m3 oevergrondwater per jaar ten beboeve 
van de openbare drinkwatervoorziening. Voor een grondwateronttrekking van meer 
dan 3 miljoen m3 per jaar geldt de plicht tot bet opstellen van een milieu
effectrapport (MER). Deze m.e.r.-plicbt is gekoppeld aan de vergunningverlening 
ingevolge de Grondwaterwet en dient ter onderbouwing van de besluitvorming. Door 
de W.M.O. en bet waterschap Bezuiden de Vecbt is daarom tezamen met de 
vergunningaanvraag de MER "Oevergrondwaterwinning Vecbterweerd" bij ons 
ingediend. Het waterschap is als mede-initiatiefnemer bij de MER betrokken in 
verband met de voorgenomen realisatie van een wateraanvoerplan. Gedeputeerde 
staten van Overijssel zijn voor zowel de oevergrondwaterwinning als voor de 
planwijziging van de landinrichting (benodigd voor bet wateraanvoerplan) bet 
bevoegd gezag. 

Het MER is door ons, aan de hand van de richtlijnen en de Yet milieubebeer, 
beoordeeld op volledigheid en juistheid. Yij zijn van mening dat de MER 
aanvaardbaar is en een goede basis biedt voor de besluiten die genomen moeten 
worden in bet kader van de Grondwaterwet en de aanpassing van bet 
Landinrichtingsplan Marshoek-Hoonborst. 
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De door ons geconstateerde onduidelijkheden betreffen ondergescbikte punten. De 
onjuist weergegeven procedure voor de planwijziging van bet landinricbtingsplan 
zal naar onze mening evenmin voor problemen zorgen. De juiste procedure, 
planwijziging middels ex artikel 85 van de l.&ndinricbtingswet, zullen wij door 
voorlicbting aan de bet:rokkenen bekend maken. 

Conform artikel 7.20 van de \Jet milieubeheer hebben wij u op 23 januari 1996 
reeds 6 exemplaren van bet MER en van het ond.erbouwende rapport: llaterkwaliteics
en veget:atieontwilckelingen Oevergrondwat:erwinning Vechterweard toegezonden. 
Eveneens hebben wij u 6 exe111plaren van de toelicht:ing op de vergunningaanvraag 
inzake de Grondwat:ervet: toegezonden. Ten behoeve van het MER zijn verscbillende 
onderzoeken verricbt: waarover afzonderlijk gerapporteard is. Deze rapporten ma.ken 
in feitte onderdeel uit van bet MER. Om de omvang van het KER niet onnodig groot: 
te laten worden, zijn alleen de belangrijkste gegevons en conclusies van deze 
rapponen in bet MER opgenomen. Naar oru:e mcning is in het MER voldoende 
informatie opgenomen van de onderbouwende onderzoeken. Van elk van deze 
rapporten, bebalve v~n bet rapport Waterkwaliteits- en vegetatie-ontwikkelingen, 
bebben wij u ter kennisneming reeds 1 exemplaar toegezonden. Indien u tocb 
meerdere exemplaren denkt nodig te bebben, kunt u hiervoor contact opnemen met 
de beer Van der IJerf van de W.M.O. 

lilij hebben het HER en de vergunningaanvraag inzake de Grondwaterwet openbaar 
bekend gemaakt. Het MER, de rapportages die feitelijk onderdeel uitmaken van het 
MER en cie vergu11ning1umvreag zull en ter iuzage worden gelegd in de gru;eentehuizen 
van Dalfsen en Zwolle en in do bibliotheek van het provinciehuis. 
Een ieder kan in de periode van 12 februari toe en met 10 maart 1996 opmerkingen 
over bee HER scbriftelijk bij ons inbrengen. Een ieder kan zijn opmerkingen ook 
mondeling inbrengen tijdens de openbare hoorzitting over bet MER. Deze 
hoorzitting zal op 29 februari 1996 om 14.00 uur in bet gemeentebuis van Dalfsen 
worden gehouden. Indien bij ons gedurende de periode van terinzagolegging 
opmerkingen over bet MER worden ingobrache, zullen wij u biervan zo spoedig 
mogelijk in kennis stellen. Yij verzoeken u daarom, conform artikel 7. 26 van de 
Wet milieubebeer, v66r 15 april 1996 advies uit ta brengen ten aanzien van bee 
MER. 

Ter informatie hebben wij u in 6-voud de tekst van de advertentie die wij naar 
aanleiding van de openbare bekendmaking in de Staatscourant en diverse dag- en 
huis-aan-huisbladen zullen plaatsen, toE•gestuurd. Kortheidshalve verwijzen wij u 
naar de inhoud van dit stuk. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te bebben geinformeerd. Voor eventuele 
nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerker die de 
vergunningaanvraag en bet MER bebandelt; deze is hierboven vermeld. 

Gedeputeerde staten van Overijssel, 

voorzitter, 

griffier, 

Bijlage 1, blz. ii 



BIJLAGE2 

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 28 
d.d. 8 februarl 1996 

'.~verijssel I ...... 
Bekendmaking 

lnspraa k Milieu·elfoctrapportage 
O.vergrondwalerwinning 
Vechlerweerd le Oalfsen 

Gedeputeerde Staten van Overijssel 
maken op erond van.artikel 7.20 van 
de Wet milieubcheer bet volgende 
bekcnd: 

In de scmeentehuizcn van Dalfsen en 
Zwolle en in de bibli:>theek van het 
provincichuis te Zwolle lisgen vanaf 
12 februari 1996 de volgcnde stukken 
tcr inzage: 

• ecn vcrgunningaanvraag voor 
grondwatcrontuekking" van de 
Waterlciding maatsc:happij 
'Ovcrijsscl' N.V. (W.M.0.) voor 
het te Vcc:htcrwccrd in de gcmecnte 
Dalfscn onttrdckcn van 8 miljocn m' 
(ocvcr)grondwater per jaar ten be
bocve van de" opcnbare drinkwater· 
voorzicning; 

• een milieu-cffec:uappon (MER) 
'Oevergrondwatcrwinning 
Vec:htcrwecrd'(met bijbchorende 
ondcrbouwcnde rapponcn) van de 
w.M.O. en bet watersc:hap 

Bezuiden de Vecht. Het MER is Ovcrijssel, Postbus 10078, 8000 GB 
opgcsteld om de ge\•olgen van deze Zwolle. Desgewenst worden de per· 
voorgenomen activiteit voor het soonlijke gegevens van degcnc die ccn 
fysieke milieu zic:htbaar tc maken. bczwaarsc:hrift indient niet bekendge-
Hct watcrschap is als mede- maakt. Het verzoek hienoc dient 
initiatiefncmcr bij bet MER be- · schriftelijk, tegelijk met het bezwaar-
uokkcn in vcrband met de voorge- scbrift, te worden ingediend. Een , 
nomcn realisatie van een watcraan- ieder kan zijn opmcrkingen ook 
vocrplan. Dit wateraanvoerplan mondeling inbrengen tijdens de 
dicnt namelijk niet allecn om de opcnbare hoorzitting over het MER. 
daling van de grondwatcrstand ten Deze boorzitting zal op 29 februari 
gevolge van de winning te eompen· om 14.00 uur in het gcmecntehyis 
scrcn, maar ook om de verdroging van Da-lfsen worden gehouden. 
in bet gebied Wijthmen-Den Berg Eventuele opmerkingen kunnen 
te bcsuijden; slec:bts bcuekkins hebbcn op het niet 

- de door gedeputeerde staten van voldocn van bet MER aan de daar· 
Overijssel vastgestelde richtlijnen voor wenclijk gestclde regels en de 
voor bet opstellen van het MER. opse$telde richtlijnen of op onjuist· 

Bovengenocmdc stukken zijn op 
wcrkdagen in te zien van 8.00 - 12.30 
uur in het gemeentehuis van Dalfsen, 
van 8.30 - 17 .00 uur (en iedere don
derdag tot 20.00 uur) in bet stadhuis 
van Zwolle en van 8.30 • 16.30 uur 
in de bibliotheek van het provincle
huis. Desgcvraagd bestaat de moge· 
lijkheid om de stukken buiten deze 
uren in te zien. 
Ecn iedcr kan gedurende de periode 
van 12 fcbruari tot en met 10 maan 
1996 opmcrkingcn over bet MER 
inbrcngen. Dit kan zowel sc:hriftelijk 
als mondeling geschieden. Degene 
die zijn opmcrkingen scbriftelijk wil 
inbrengcn kan deze ric:hten aan: Het 
college van gedeputeerde Staten van 

bedcn in het rappon. 
Gedeputecrde staten niaken hierbij 
tcvens bckcnd dat, conform artikel 
3:29 van de Algemene wet bestuurs
recht, de in dcze wet genoemde ter· 
mijn voor de bchandeling van de ver· 
gunningaanvraag in het kader van de 
Grondwaterwet met ecn tennijn van 
3 maandcn is verlengd. Door deze 
vcrlcnging kunncn gelijJ..'tijdig bcsluiten 
worden genomcn over deze vergun· 
ningaanvraag en de daarmee samen
bangcnde uitwerkingen van het sueek
plan West-Overijsscl en bet landin· 
nchtingsplan Marshoek-Hoonhorst. 

Voor nadcrc infonnatie kunt u contact 
opnemcn met de beer A.W.J.M. Nass 
van de afdeling Water van de provincie 
Ovcrijsscl (tel. 038 4251527). 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

lnitlatlefnemer: Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. (WMO) en Waterschap Bezuiden 
deVecht 

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Overijssel 

Besluit: vergunning ingevolge de Grondwaterwet en wijziging van een landinrichtingsplan 

Categorle Besluit m.e.r.: 15.2 en 9.3 

Activiteit: Het realiseren van een oevergrondwaterwinning van acht miljoen m3 water voor 
drinkwaterproductie te Vechterweerd in de gemeente Dalfsenen een wateraanvoerplan random 
de winning (750 ha) en naar de landgoederenzone Wijthmen-Den Berg (1500 ha). 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotltie: 15 februari 1995 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 28 april 1995 
richtlijnen vastgesteld op: 1 mei 1995 
kennisgeving MER: 8 februart 1996 
toetsingsadvies uitgebracht: 11 april 1996 

Bljzonderheden: het MER verschaft voldoende informatie voor de besluitvorming. Het ontwerp
waterinlaatplan is nog niet ter inzage gelegd, zodat de Commissie alle alternatieven in het MER 
heeft beoordeeld. Het MER bevat onvoldoende infonnatie over de omvang en de periode van 
waterinlaat. Tijdens de toetsing heeft de initiatiefnemer deze informatie beschikbaar gesteld. 
Deze gegevens bevestigen het oordeel over de milieu-informatie in het MER. 

Samenstelllng van de werkgroep: 
drs. P.J.L. van den Dries 
ir. A.J.G. van der Maarel 
ing. E.M. Mastenbroek (voorzitter) 
ir. H. Vaessen 

Secretarls van de werkgroep: mr. R.J. Sielcken 





BIJLAGE4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 
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8. 960229 proces verbaal van de openbare Dalfsen 960402 
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tehuis van Dalfsen 
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1. INLEIDING 

De Waterleiding Maatschappij Overijssel NV (WMO) en het Waterschap Bezui
den de Vecht hebben het voomemen, respectievelijk een oevergrondwater
winning voor drinkwaterproductie en een wateraanvoerplan te realiseren. De 
oevergrondwaterwinning wordt gefaseerd uitgevoerd tot een capaciteit van circa 
acht miljoen m 3 en wordt gesitueerd te Vechterweerd in de gemeente Dalfsen. 
Het wateraanvoerplan wordt in de eerste plaats uitgevoerd ter compensatie van 
de grondwaterstandsdaling random de winning (750 hectare). Daamaast wordt 
water aangevoerd om de verdroging te beperken. Voor dit doel wordt wateraan
voer tevens overwogen voor natuur- en landbouwgronden in de landgoederen
zone Wijthmen-Den Berg (1500 ha). Het wateraanvoerplan maakt onderdeel uit 
van de ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst. 

Voor de wateronttrekking uit de bodem via oeverfiltratie is een Grondwa
terwetvergunning nodig. Het wateraanvoerplan betreft een wijziging van het 
ruilverkavelingsplan Marshoek-Hoonhorst. Het milieu-effectrapport (MER) is 
opgesteld ten behoeve van beide besluiten, waarvoor het College van Gedepu
teerde Staten van Overijssel optreedt als bevoegd gezag. 

Het MER te zamen met de vergunningaanvraag werden op 8 februari 1996 
openbaar gemaakt (bijlage 2). Het ontwerp-wateraanvoerplan ter wijziging van 
het landinrichtingsplan is niet ter inzage gelegd. Deze wordt naar verwachtlng 
van de provincie in mei 1996 gepubliceerd. Per brief van 2 februari 1996 (bijla
ge 1) verzocht de provincie Overijssel de Commissie voor de milieu-effectrappor
tage (m.e.r.) te adviseren over de inhoud van het MER: Dit advies is opgesteld 
door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. Voor de samenstelling 
van de werkgroep wordt verwezen naar bijlage 3, waarin tevens een overzicht 
wordt gegeven van de belangrtjkste projectgegevens. De werkgroep treedt op 
namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt daarom verder in dit advies "de 
Commissie" genoemd. 

De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om het 
milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en daarbij 
op grond van artikel 7.26 van de Wm getoetst: 

aan de richtlijnen voor het MER, zoals vastgesteld op 6 juni 1995 door de 
provincie Overijssel overeenkomstig artikel 7.15 van de Wm; 
op eventuele onjuistheden (artikel 7.23 lid 2, Wm); 
aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER (artikel 7.10, Wm). 

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen, 
alsmede het verslag van de openbare zitting van 29 f ebruari te Dalfsen. Bijlage 
4 geeft een overzicht van deze reacties. 
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2. OORDEEL OVER HET MER 

2.1 Algerneen 

Het MER geeft een betrouwbaar beeld van de belangrijkste milieu-aspecten van 
de waterwinning en de watertnlaat in het plangebied. De Commissie is daarom 
van oordeel dat het MER voldoende informatie verschaft om het milieubelang 
volwaardtg te laten meewegen in de besluitvorming over de waterwinning zoals 
neergelegd in de vergunningaanvraag en het wateraanvoerplan zoals beschre
ven in de verschillende alternatieven in het MER. 

Het MER bevat onvoldoende informatie om de omvang en de periode van 
waterinlaat en daarmee samenhangend de infiltratie van Vechtwater als gevolg 
van de winning te kunnen beoordelen. Tijdens de toetsing heeft de initiatiefne
mer deze informatle beschikbaar gesteld. Deze gegevens bevestigen het oordeel 
over de milieu-informatie in het MER. 

2.2 Motivering van het oordeel 

Uit de probleem- en doelstelling komt de behoefte aan het voornemen goed 
naar voren. De beschrijving van het voornemen is minder duidelijk. De in het 
MER aangegeven hoeveelheden in te laten water blijken nietjuist te zijn1

]. Uit 
de aanvullende informatie blijkt dat bij een grondwateronttrekking van 8 mil
joen m3 er in het gebied random de winning (OWl) 3,6 miljoen m3 Vechtwater 
moet warden ingelaten. Voor dat gebied en de landgoederenzone (OW2) moet 
4,3 miljoen m3 warden ingelaten. Deze berekening is gebaseerd op de situatle 
in 1992 die als representatief kan warden gesteld voor de te verwachten inlaat-
hoeveelheden. 
Voor OWl wordt dat water gedurende zes maanden per jaar ingelaten, terwijl 
voor OW2 dankzij een grotere bufferwerking in het gebied de inlaatperiode tot 
de maanden juni, Juli en augustus beperkt blijft. De Commissie tekent daarblj 
aan dat bij minder neerslag zoals bijvoorbeeld in de winter 1995-1996, de 
inlaatperiode langer is om een hoog grondwaterpeil te kunnen handhaven. 
Gedurende de inlaatperiode (de zomermaanden) is de verhouding oppervlakte
water (Vechtwater)- grondwater als aandeel in het te winnen water voor de 
drinkwaterproduktle 70 % Vechtwater2] en 30 % grondwater. Door retentie van 
gebiedseigen water wordt gedurende de wintermaanden de verhouding 30% 
Vechtwater en 70% gebiedseigen water.31 

Het MER geeft opp. 76 alleen de hoeveelheden ma water in de vorrn van vochttekort van de landbouwgebieden. 
Voor de winning van 8 rniljoen ma water is dat 94.000 ma. 

2 Circa 35 % is oppervlaktewater dat direct uit de Vecht infiltreert. De andere 35 % betreft in bet plangebied 
ingelaten Vechtwater, dat via de watergangen infiltreert. 

3 Het gebledseigen water bestaat voor uit 55% grondwater en 15% geinfiltreerd oppervlaktewater vanuit de 
watergangen. 

-2-



Deze uitkomsten acht de Commissie op grand van de overlegde berekeningen 
correct. Deze gegevens hebben ten grondslag gelegen aan de beschrijving van 
de milieu-effecten in het MER. Onzekerheden in de hoeveelheden in te laten 
water zijn van betrekkelijk belang voor de uiteindelijke beoordeling van de 
milieu-effecten. Dit is met name gelegen in het feit dat in beide varianten (OWl 
en OW2) alle de watergangen in het plangebied binnen 10 dagen na aanvang 
van de waterinlaat Vechtwater bevatten. 

De Commissie is tevens van oordeel dat de milieugevolgen van de ingrepen 
juist en zo volledig mogelijk zijn beschreven. De effecten van de waterinlaat op 
de oppervlaktewaterkwaliteit en daarmee de aquatische natuurwaarden in het 
plangebied warden correct als negatief beoordeeld. 41 Het is dan logisch dat 
aandacht wordt besteed aan maatregelen ter verzachting en compensatie van 
de negatieve gevolgen voor het aquatische natuur. Daartoe kan in de eerste 
plaats de verhoogde retentie van gebiedseigen water gerekend warden. In het 
MER warden maatregelen hiervoor tot de autonome ontwikkeling gerekend, 
omdat daar in principe al toe besloten is en uitwerking thans plaats vindt. Het 
verdient aanbeveling om bijvoorbeeld bij het ontwerp-inlaatplan aan te geven 
welke (generieke) maatregelen in ieder geval nodig zijn om de gewenste 
waterretentie te realiseren en welke daarvan reeds warden voorgesteld5I. Als 
mitigerende maatregel kan warden aangemerkt de natuurvriendelijke inrichting 
van oevers en de aanlegvan een "nevengeul langs een deel van de Emmertocht
sloot.6] 

Het MER geeft terecht aan dat er geen algemeen toepasbaar model bestaat 
waarmee de gevolgen van waterinlaat op de kwaliteit van het oppervlaktewater 
kunnen warden voorspeld. Daarom is een eigen model opgezet met gebruikma
king van de bestaande modellen DUFLOW en MODFLOW. De mogelijkheden 
en beperkingen hiervan zijn juist beschreven. Zoals bovenvermeld is ook de 
effectbeoordeling voldoende duidelijk zowel in het beinvloedingsgebied van de 
waterwinning als in de landgoederenzone als onderdeel van de landinrichting. 

De methode voor het voorspellen van de effecten op water- en oevervegetatie is 
inzichtelijk en de uitkomsten zijn binnen de bestaande onzekerheidsmarges 
correct weergegeven. Daarbij merkt de Commissie op dat de onzekerheidsmar
ges in dit geval zo groat zijn dat de kwantitatieve methode geen voordelen geeft 
ten opzichte van een eenvoudiger kwalitatieve benadering. 
Daarnaast wordt in het MER opgemerkt dat bij het voorspellen van de effecten 
op water- en oevervegetatie het al dan niet in potentie aanwezig zijn van 
vegetatietypen als uitgangspunt is gehanteerd. Om de gehanteerde methode 
goed te kunnen ijken, zijn vlakdekkende vegetatie- en waterkwaliteitsgegevens 
in het onderzoeksgebied vereist. 71 Aan deze eis blijkt niet te word en voldaan. 

4 Zie bijlage 4, nummers 4 en 5 waarin tot eenzelfde conclusie als in bet MER wordt gekomen. 

5 Zie bijlage 4, nummer 4 waar voor dit onderdeel naar de ricbtlijnen wordt verwezen. 

6 "Natuurvriendelijke inricbting in bet gebied rond de oevergrondwaterwinninglocatie Vecbterweerd in bet 
bebeersgebied van Waterscbap Bezuiden de Vecbt", stageverslag van mevr. H. Scbeenstra, december 1995. 

7 Zie 'Waterkwaliteits- en vegetatieontwikkeling oevergrondwaterwinning Vecbterweerd", methode en bereke
ningen. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 2 februari 1996 waarln de Comm.Issie 
ln de gelegenheld wordt gesteld om advles ult te brengen 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

dossier 

kopla naar : 

Uw brief 

Doorkies nr. 
425 15 27 

Ons kenmerk 
MWA 96/203 

Inlichtingen bij 
hr . A.W.J.M. Nass 

Postadres 
Pro\·inde o,·erijssel 

Postb"s 10078 
8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 425 25 25 

Telefax 038 ~25 26 50 

Datum 
02 02 1996 

0 8. F~B 19 9 6 

Oevergrondwaterwinning Vechterweerd te Dalfsen; milieu-effectrapportage en 
vergunningaanvraag in kader van Grondwaterwet. 

Op 22 december 1995 hebben wij van de Waterleiding maatschappij Overijssel N.V. 
(W.M.O.) een vergunningaanvraag ontvangen als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet. Het betreft een aanvraag voor het te Vechterweerd in de 
gemeente Dalfsen onttrekken van 8 miljoen m3 oevergrondwater per jaar ten behoeve 
van de openbare drinkwatervoorziening. Voor een grondwateronttrekking van meer 
dan 3 miljoen m3 per jaar geldt de plicht tot het opstellen van een milieu
effectrapport (MER). Deze m.e.r.-plicht is gekoppeld aan de vergunningverlening 
ingevolge de Grondwaterwet en dient ter onderbouwing van de besluitvorming. Door 
de W.M.O. en het waterschap Bezuiden de Vecht is daarom tezamen met de 
vergunningaanvraag de MER "Oevergrondwaterwinning Vechterweerd" bij ons 
ingediend. Het waterschap is als mede-initiatiefnemer bij de MER betrokken in 
verband met de voorgenomen realisatie van een wateraanvoerplan. Gedeputeerde 
staten van Overijssel zijn voor zowel de oevergrondwaterwinning als voor de 
planwijziging van de landinrichting (benodigd voor het wateraanvoerplan) het 
bevoegd gezag. 

Het MER is door ons, aan de hand van de richtlijnen en de Wet milieubeheer, 
beoordeeld op volledigheid en juistheid. Wij zijn van mening dat de MER 
aanvaardbaar is en een goede basis biedt voor de besluiten die genomen moeten 
worden in het kader van de Grondwaterwet en de aanpassing van het 
Landinrichtingsplan Marshoek·Hoonhorst. 
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De door ons geconstateerde onduidelijkheden betreffen onder geschikte punten. De 
onjuist weergegeven procedure voor de planwijziging van het landinrichtingsplan 
zal naar onze mening evenmin voor problemen zorgen. De juiste procedure, 
planwijziging middels ex artikel 85 van de Landinrichtingswet, zullen wij door 
voorlichting aan de betrokkenen bekend maken. 

Conform artikel 7 . 20 van de Wet mi l ieubeheer hebben wij u op 23 januari 1996 
reeds 6 exemplaren van het MER en van he t onderbouwende rappor t Waterkwaliteits
en veget atieontwikkelingen Oevergrondwaten>lnning Vechterweerd t oegezonden . 
Eveneen.s hebben wt j u 6 exemplaren van de toelichcing op de vergunn i ngaanvraag 
i nzaka de Crondwaterwet t oegezonden. Ten behoeve van het MER :djn verschill ende 
onderzoeken verrich t waarove r a fzonderlij k gerappor t eer d i s. Deze r appor tan maken 
in feite onderdeel uit van het MER. Om de 0111Vang van het MER n i et onnodig groot 
te l aten worden, zi j n alleen de belangr1jks te gegevens en concl usies van deze 
rapporten in het MER opgenomen. Naar onze mening is in het MER voldoende 
informatie opgenomen van de onderbouwende onderzoeken. Van elk van deze 
rapporten, behalve v~n het rapport Waterkwaliteits- en vegetatie-ontwikkelingen, 
hebben wij u ter kennisneming reeds l exemplaar toegezonden. Indien u toch 
meerdere exemplaren denkt nodig te hebben, kunt u hiervoor contact opnemen met 
de heer Van der Werf van de W.M.O. 

Wij hebben het MER en de vergunningaanvraag inzake de Grondwaterwet openbaar 
bekend gemaakt. Het MER, de rapportages die feitelijk onderdeel uitmaken van het 
MER en de vergunning1umvraag zullen ter im:age worden gelegd in de gemeentehuizen 
van Dalfsen en Zwolle en in de bibliotheek van het provinciehuis . 
Een ieder kan in de periode van 12 februari tot en met 10 maart 1996 opmerkingen 
over het MER schriftelijk bij ons inbrengen. Een ieder kan zijn opmerkingen ook 
mondeling inbrengen tijdens de openbare hoorzitting over het MER. Deze 
hoorzitting zal op 29 februari 1996 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Dalfsen 
worden gehouden. Indien bij ons gedurende de periode van terinzagelegging 
opmerkingen over het MER worden ingebracht, zullen wij u hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis stellen. Wij verzoeken u daarom, conform artikel 7.26 van de 
Wet milieubeheer, v66r 15 april 1996 advies uit te brengen ten aanzien van het 
MER. 

Ter informatie hebben wij u in 6-voud de tekst van de advertentie die wij naar 
aanleiding van de openbare bekendmaking in de Staatscourant en diverse dag· en 
huis-aan-huisbladen zullen plaatsen, toegestuurd . Kortheidshalve verwijzen wij u 
naar de inhoud van dit stuk. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Voor eventuele 
nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerker die de 
vergunningaanvraag en het MER behandelt; deze is hierboven vermeld. 

Gedeputeerde staten van Overijssel , 

voorzitter , 

griffier, 

Bijlage 1, blz. ii 



BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 28 
d.d. 8 februarl 1996 

Bekendmoking 

lnspraak Milieu·effectrapportage 
Oevergrondwalerwinnlng 
Ve<hlerwoerd le Dallsen 

Gedeputccrde Staten van Ovcrijsscl 
maken op grond van.artikcl 7.20 van 
de Wet milicubehecr hct volgendc 
bekend: 

In de iiemeentehuizcn van Dalfsen en 
Zwolle en in de bibliotheek van het 
provinciehuis te Zwolle liggcn vanaf 
12 fcbruari 1996 de volgende stukkcn 
ter inzage: 

• een vergunningaanvraag voor 
gx"Ondwaterontuelcking· van de 
Watcrlciding maatschappij 
'Overijsscl' N.V. (W.M.0.) voor 
hct te Vcchtcrwccrd in de gcmccnte 
Dalfscn onttrekkcn van 8 miljocn m' 
(oever)llJ'Ondwater per jaar ten be· 
hocve van de openbare drinkwater
vooniening; 

• een milleu-cffecuapport (MER) 
'Oevergx"ondwaterwinning 
Vechterwccrd'(met bijbehorcndc 
ondcrbouwende rapporten) van de 
W.M.O. en hct waterschap 

Bezuidcn de Vecht. Hct MER is Ovcrijsscl, Postbus 10078, 8000 GB 
opgcstcld om de gc\•olgen van dczc Zwolle. Des11ewenst wordcn de per· 
voori:cnomcn activiteit voor het soonlijlcc gegcvcns van degcne die cen 
fysieke milieu zichtbaar tc makcn. bczwaarschrift indicnt niet bckcndgc· 
Het watcrschap is als mede- maakt. Het verzoek hicrtoe dicnt 
initiaticfncmer bij het MER be- · si:hriftelijk, tegelijk met het bezwaar-
trokken in verband met de voorgc· schrift, tc worden ingcdicnd. Ecn , 
nomen realisatic van een wateraan- iedcr kan zijn opmerkingcn ook 
voerplan. Dit watcraanvocrplan mondcling inbrengcn tijdcns de 
dicnt namclijk nict alleen om de openbarc hoorzitting over hct MER. 
daling van de gx"ondwaterstand ten Dczc hoorzitting zal op 29 fcbruari 
aevolgc van de winnini: tc compcn· om 14.00 uur in het gemeentch1,1is 
seren, maar oak om de verdroging van Dalfsen worden gehoudcn. 
in het 11cbied Wijthmen·Dcn Berg Eventuclc opmcrkinscn kunncn 
tc besuijden; slechts beuelckins hebbcn op het nict 

• de door sedcputeerdc staten van voldoen van het MER aan de daar· 
Overijsscl vastsestelde richtlijnen voor wettclijk gcstelde resels en de 
voor het opstellen van het MER. OPBcStclde richtlijnen of op onjuist· 

Bovcngenoemde stukken zijn op 
werkdagcn in te zien van 8.00 • 12.30 
uur in hct 11emeentehuis van Dalfsen, 
van 8.30 • 17 .00 uur (en iedere don
dcrdai: tot 20.00 uur) in het stadhuis 
van Zwolle en van 8.30 • 16.30 uur 
in de bibliothcek van her provinde
huis. Dessevraagd bestaat de moge
lijkheid om de stukkcn buiten deze 
uren in te zien. 
Een ieder kan gedurende de periode 
van 12 fcbruari tot en met I 0 ma art 
1996 opmcrkingen over het MER 
inbrengen. Dit kan zowel schriftclijk 
als mondcling geschiedcn. Dc11enc 
die zijn opmcrkingen schriftclijk wil 
inbrengcn kan dezc richten aan: Hct 
college van gcdcputecrdc Staten van 

heden in het rapport. 
Gedeputecrde staten niaken hicrbij 
tevens bckend dat, conform artikel 
3:29 van de Algemenc wet bestuurs
recht, de in deze wet genoemde tcr· 
mijn voor de behandeling van de ver
gunningaanvraag in het kader van de 
Grondwatcrwct met een termijn van 
3 maanden is verlcngd. Door dezc 
verlenging kunncn gelijktijdig bcsluitcn 
warden genomen over deze vcrKUn· 
ningaanvraag en de daarmee samen
hangcnde uirwerkingcn van hct sueck
plan West-Overijssel en hct landin· 
iichtingsplan Marshoek-Hoonhorst. 

Voor nadcrc informatic kunt u contact 
opnemcn met de hccr A.WJ.M. Nass 
van de afdclina Water van de provincie 
Overijsscl (tel. 038 4251527). 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initlatiefnemer: Waterleiding Maatschappij Overtjssel N.V. (WMO) en Waterschap Bezuiden 
de Vecht 

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Overijssel 

Besluit: vergunning ingevolge de Grondwateiwet en wijziging van een landinrtchtlngsplan 

Categorle Besluit m.e.r.: 15.2 en 9.3 

Actlviteit: Het realiseren van een oevergrondwaterwinning van acht miljoen m3 water voor 
drtnkwaterproductle te Vechteiweerd in de gemeente Dalfsenen een wateraanvoerplan rondom 
de winning (750 ha) en naar de landgoederenzone Wijthmen-Den Berg (1500 ha). 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitle: 15 februart 1995 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 28 april 1995 
richtlijnen vastgesteld op: 1 mei 1995 
kennisgeving MER: 8 februari 1996 
toetsingsadvies uitgebracht: 11 april 1996 

Bijzonderheden: het MER verschaft voldoende informatie voor de besluitvorming. Het ontwerp
waterinlaatplan is nog niet ter inzage gelegd, zodat de Commissie alle alternatieven in het MER 
heeft beoordeeld. Het MER bevat onvoldoende informatie over de omvang en de periode van 
waterinlaat. Tijdens de toetsing heeft de initiatlefnemer deze informatie beschikbaar gesteld. 
Deze gegevens bevestigen het oordeel over de milieu-informatie in het MER. 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. P.J.L. van den Dries 
ir. A.J .G. van der Maarel 
ing. E.M. Mastenbroek (voorzitter) 
ir. H. Vaessen 

Secretaris van de werkgroep: mr. R.J. Sielcken 





BIJLAGE4 

Lljst van lnspraak.reactles en advlezen 

nr. datum persoon of lnstantle plaats datum.van 
ontvangst 
Cle. m.e.r. 

1. 960222 Maatschap Smook Dalfsen 960307 

2. 960306 D.J. Kooiker Dalfsen 960313 

3. 960306 Ing. F. van der Kooy, rentmeester, Ellecom 960313 
namens Mr. M.E. de Beaufort - baro-
nes de Vos-van Steenwijk 

4. 960312 Directie Oost van het Ministerie van Deventer 960313 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

5. 960309 Ir. A. baron van Dedem, namens het Baarn 960313 
College van Regenten van de Van 
Dedem-Den Berg Stichting. 

6. ... Burgemeester en Wethouders van de Dalfsen 960327 
gemeente Dalfsen 

7. ... Natuur en Milieu Overijssel Zwolle 960327 

8. 960229 proces verbaal van de openbare Dalfsen 960402 
hoorzitting gehouden in het gemeen-
tehuis van Dalfsen 






