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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA, met betrekking tot 'bacterie 
in drinkwater Vitens'. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
Vraag 1: 
Hoe beoordeelt u de communicatie naar inwoners en uw college over de problemen met het drinkwater 
binnen de gemeente Dinkelland door Vitens? 
Antwoord 1: 
De voorziening van drinkwater is belegd bij het drinkwaterbedrijf Vitens. Bij calamiteiten is daarmee Vitens 
aan zet om te communiceren met betrokkenen. De gemeente kan hierin ondersteunen door de 
communicatieacties te delen en/of verder te verspreiden. 
Op donderdagavond 2 september laat in de avond hebben wij in eerste instantie vernomen dat er een 
onzekerheid was of Dinkelland onder het getroffen gebied viel. Uit voorzorg is er online wel over 
gecommuniceerd met een kaartje om inwoners op het grensgebied erop alert te maken. Op vrijdagochtend 3 
september kreeg de gemeente de mededeling dat Dinkelland niet onder het gebied viel waar problemen 
waren met het drinkwater. In de loop van de dag bleek er toch een deel van de gemeente Dinkelland onder 
het gebied te vallen. Wij hebben de communicatie in aanvang als onduidelijk en onvolledig ervaren. 
Vraag 2: 
Heeft u deze beoordeling kenbaar gemaakt bij Vitens? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en bent u 
alsnog bereid dit te doen? 
Antwoord 2: 
Bestuurlijk is er regelmatig overleg geweest tussen Dinkelland en de gemeente Oldenzaal. De burgemeester 
van Oldenzaal heeft mede namens Dinkelland zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken. Om de 
communicatie te verbeteren is er veelvuldig contact geweest tussen medewerkers van Oldenzaal, Dinkelland 
en Vitens betreffende de communicatie over de calamiteiten rondom het drinkwater. 
Vraag 3: 
In hoeverre wordt het handelen en de communicatie door Vitens geëvalueerd? Is Vitens bereid om dit met 
het college en de gemeenteraad te delen? 
Antwoord 3 
Vitens laat door een externe partij een evaluatie over deze casus uitvoeren. De gemeente is bereid hieraan 

 



mee te werken. De VRT, GGD en de drie betrokken gemeenten gaan binnenkort met elkaar in gesprek om 
de lessen die we uit deze casus kunnen leren te verzamelen. Over deze inzichten gaan we vervolgens 
gezamenlijk in gesprek met Vitens.  
Vraag 4 
In hoeverre kunnen huishoudens in Dinkelland aanspraak maken op een schadevergoeding of 
tegemoetkoming voor de gemaakte kosten en het langdurige ongemak? Bent u bereid zich hier voor in te 
zetten? 
Antwoord 4: 
In het contact met Vitens hebben wij eveneens gevraagd naar de mogelijkheden rondom een 
schadevergoeding. Vitens krijgt vaker schadeclaims en Vitens behandelt deze allemaal op gelijke wijze. De 
wettelijke bepalingen aangaande aansprakelijkheid en de Algemene Voorwaarden Drinkwater zijn daarbij 
leidend. Vitens geeft aan dat zij de overlast betreuren voor de huishoudens in gemeente Dinkelland, maar 
desalniettemin is Vitens van mening vanuit haar publieke rol geen uitzondering te maken. Vitens is geen 
commercieel bedrijf, heeft geen winstoogmerk en het betalen van een vergoeding aan de inwoners van 
Dinkelland wordt daardoor ook nog eens betaald door alle andere huishoudens in het Vitens gebied. Vitens 
geeft aan dat dit niet eerlijk is tegenover die andere huishoudens en ook niet tegenover alle klanten die ook 
wel eens een soortgelijk ongemak hebben meegemaakt. 
Een dergelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld bij een langdurige onderbreking van elektriciteit, is er niet voor 
drinkwaterbedrijven. Mocht een benadeelde van mening zijn dat zijn/haar schade door Vitens vergoed dient 
te worden, dan kan het schadeformulier op de website van Vitens worden ingevuld en ingediend. 
Vraag 5: 
De gemeente Dinkelland is, net als Losser en Oldenzaal, aandeelhouder van Vitens. In hoeverre bent u 
bereid om, bij voorkeur samen met Oldenzaal en Losser, in de rol van aandeelhouder dan wel anderszins 
Vitens aan te spreken op de aanhoudende problemen in deze gemeenten, aan te dringen op een zo spoedig 
mogelijk hervatten van de levering van drinkwater dat aan alle eisen voldoet en aan te dringen op een 
passende schadevergoeding als genoemd in vraag 4 voor alle betrokken huishoudens? Zo ja: op welke 
termijn? 
Antwoord 5: 
Het kookadvies is inmiddels opgeheven, het drinkwater is bacterievrij en voldoet aan alle eisen. De 
contacten met Vitens hebben er o.a. toe geleid dat er zowel in hun eigen organisatie als door de 
Veiligheidsregio Twente geëvalueerd wordt. Wij hopen dat de evaluatie van Vitens bijdraagt aan het 
voorkomen van toekomstige problemen met het leveren van drinkwater al dan niet het spoedig hervatten van 
de levering bij een calamiteit. Overigens zijn wij geen aandeelhouder van Vitens. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


