
 
 
 
 
 
Onderwerp:  Schriftelijke vragen inzake bacterie in drinkwater Vitens 

Datum: 16 september 2021 
 
 
Geacht college, 
 
Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende vragen over 
de bacterie in het drinkwater van Vitens. Schoon drinkwater is immers van essentieel belang voor de 
volksgezondheid. 
 
Donderdagavond 2 september werd bekend dat het drinkwater in Oldenzaal met de E.Coli-bacterie en 
enterococ is vervuild. Vervolgens bleek op vrijdag 3 september dat ook het drinkwater in delen van 
Dinkelland, waaronder Deurningen, Rossum en Agelo, is vervuild met de bacterie. Deze situatie heeft 
ruim een week geduurd. Dinsdag 14 september werd bekend dat het drinkwater in delen van 
Dinkelland wederom met een minimale hoeveelheid enterococ is vervuild. 

De CDA-fractie heeft van inwoners vragen ontvangen over met name de wijze van communiceren 
door Vitens. Inwoners zijn allereerst per e-mail geïnformeerd, maar omdat niet iedereen is bereikt 
werd er huis-aan-huis een brief verspreid. De CDA-fractie heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Hoe beoordeelt u de communicatie naar inwoners en uw college over de problemen met het 
drinkwater binnen de gemeente Dinkelland door Vitens?  
 

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? 

 
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?  
 

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? 

 
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 danwel 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? 

 
 
 
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Edo van Bree 
Gemeenteraadslid namens het CDA 


