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Door het college is besloten om in te stemmen met het uitbrengen van een positief advies aan de 

provincie Overijssel over de grondwateronttrekking ten behoeve van de vestiging van NX Filtration. 
Door middel van deze brief wil het college de gemeenteraad hierover informeren.  

 
Duurzame ontwikkeling 
NX Filtration wil zich op het HTSP terrein vestigen en hier een duurzame membraan fabriek 

realiseren. Deze membranen worden ingezet voor de zuivering van water wereldwijd. De 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO en Unicef schrijven in een rapport dat 2,2 miljard mensen 

geen toegang hebben tot schoon drinkwater. NX Filtration heeft de ambitie om, waar ook ter 
wereld, een groot aandeel te hebben in het leveren van schoon drinkwater. Wat in de meeste 

zuiveringsinstallaties in verschillende stappen gebeurt om ook de medicijnresten, pesticiden en 
PFAS eruit te filteren, kan met deze techniek in één stap. Bovendien vergt deze technologie geen 

chemicaliën en kost het minder energie. Voor het productieproces heeft NX Filtration veel water 
nodig. De locatie op het HTSP terrein is een hele bewuste keuze geweest in verband met de ligging 

dichtbij het Twentekanaal. Belangrijk om te weten is dat NX Filtration zoveel mogelijk hergebruik 
van het grondwater tot prioriteit heeft. 

 
Vergunningen 

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de bouw van de fabriek verleend, ook de vergunning 
voor de aanleg van de uitweg is verleend.  

De behandeling van de vergunning voor de grondwateronttrekking, een cruciaal onderdeel voor 
bedrijfsvoering van NX Filtration, loopt momenteel. De provincie is het bevoegd gezag als het gaat 

om de vergunning voor de grondwateronttrekking.  
De provincie wacht nog op een advies van de gemeente Hengelo over de effecten van de 

grondwateronttrekking. Na het ontvangen van het advies zal de provincie het ontwerp besluit voor 
de vergunning grondwateronttrekking gereed maken en ter inzage leggen.   

 
Maatschappelijk belang 
De vestiging van NX Filtration op het HTSP terrein levert een grote en belangrijke bijdrage aan 

onze ambitie van toptechnologische regio waarbij duurzaamheid en circulaire economie een 
belangrijke onderdelen zijn. Dat NX Filtration een belangrijke speler is in het realiseren van schoon 

drinkwater wereldwijd heeft een belangrijke rol gespeeld in de afweging. De onzekerheden van de 
grondwateronttrekking zijn zorgvuldig afgewogen tegen de belangen om op deze locatie NX 

Filtration te vestigen.  
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Advies 

De afwegingen vanuit het maatschappelijk belang in combinatie met de te nemen maatregelen, 
zoals monitoring van het grondwater en de afspraken met NX Filtration, maakt dat wij richting 

provincie een positief advies afgeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat gezien de unieke, 
duurzame bedrijfsvoering een positief advies wordt gegeven aan de grondwateronttrekking en dat 

uitbreiding of nieuwe grondwateronttrekking niet wenselijk is. Niet elk risico is uit te bannen. De 
kans is aanwezig dat, met name de oudere bomen, schade kunnen ondervinden van de 

grondwateronttrekking. We doen er daarom alles aan om schade aan het groen te voorkomen. 
Hiervoor is een hele set aan maatregelen afgesproken met NX Filtration en de provincie. Deze 

zullen worden vastgelegd in de vergunning en in een aparte privaatrechtelijke overeenkomst 
tussen de gemeente en NX Filtration. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


