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Openbaar 

Betreft : Bewonersbijeenkomst  

Datum : 16 mei 2022 

Aanwezig       :  6 Vitens medewerkers en 50 omwonenden  

  

 

Programma 

1. Welkom en opening door Projectmanager Klaas Wiersma  

2. Tijd voor vragen/ discussie  

3. Rondgang op terrein en rondleiding huidige installaties  

4. Einde programma  

 

 

Vragen vanuit de zaal:  

 

Wanneer trekt de zoutwatergrens verder op?  

Er is met de provincie een afspraak dat er water onttrokken mag worden, maar dit mag niet meer 

zijn dan er op natuurlijke wijze aangevuld wordt. Er zijn slimme systemen waardoor alleen het zoete 

water onttrokken kan worden en niet het zoute water. Vitens hanteert de duurzame onttrekking om 

te voorkomen dat de grens van het verzilte grondwater toeneemt.  

Hoe groot is de opslagcapaciteit van reinwater in Noardburgum? 

In de huidige kelder kan 10.000 kuub water. Dit is genoeg voor ongeveer 4 uren waterverbruik in het 

gehele voorzieningsgebied.  

Kan het water ook zachter?  

Het kan wel, de normen die Vitens hanteert zijn wettelijk toegestaan. Bij de nieuwe installatie kan de  

waarde (ºdH) iets naar beneden door efficiëntere behandeling. Maar te zacht water is niet wenselijk 

voor de leidingen. Meer informatie over de waterkwaliteit is te vinden op de website: Hardheid 

water | Waterbedrijf Vitens 

Hoe zit het met de werkgelegenheid door de nieuwbouwplannen?  

Het doel van de nieuwbouw is niet om personeel te reduceren. Door de nieuwbouw zal het 

onderhoud vereenvoudigen, wat gewenst is in deze tijd waarin het moeilijk is om aan technisch 

personeel te komen.  

Wat is natuur inclusief bouwen?  

Natuur inclusief bouwen is de natuur integreren in de bouw van woningen, bedrijfspanden en/of 

andere objecten. Je bouwt op, in of aan het pand voedselvoorzieningen en verblijfplaatsen voor 

planten en dieren die je in bebouwd gebied wilt helpen. Denk hierbij aan vlinders, wilde bijen, 

vleermuizen, gierzwaluwen en/of huismussen. Vitens zal in de nieuwbouwplannen zoveel mogelijk 

elementen vanuit dit uitgangspunt toepassen.  

Hoe verloopt de route van het bouwverkeer.  

De aanvoerroute verloopt via de Rijksstraatweg. Het is geen gewenste situatie dat dit via de Klaas 

Piersreed verloopt. Het bouwverkeer kan wel voor overlast zorgen, indien noodzakelijk zullen er 

veiligheidsmaatregelen genomen worden.  

https://www.vitens.nl/over-water/hardheid-water
https://www.vitens.nl/over-water/hardheid-water
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Wat gebeurt er met de spoelvijvers?  

Momenteel worden de vijvers alleen als noodvoorziening gebruikt. Deze noodvoorziening zal in te 

toekomst moeten blijven bestaan.  

Wordt er niet/wel geheid?  

Er zijn sonderingen uitgevoerd, de resultaten zijn nog niet bekend. Heien heeft niet de voorkeur 

i.v.m. de dieren in de omgeving.  

Zijn er voorschriften vanuit de gemeente m.b.t. de kleur van het pand?  

Deze actie ligt bij de bouwkundige om uit te zoeken of hier restricties voor zijn in dit gebied. De 

nieuwbouw zal door de gemeente goedgekeurd moeten worden. Het ontwerp zal voldoen aan de 

voorschriften van de gemeente.  

Wordt er ook iets gedaan aan circulaire bouw?  

Daar waar circulaire bouw mogelijk is zal dit worden toegepast. Echter zal eerst de nieuwe zuivering 

gebouwd moeten worden voordat de oude panden en installaties verwijderd worden. Hergebruik op 

dezelfde locatie is mogelijk door de continuïteit van de bedrijfsvoering.  

Wat is zijn de afmetingen van het pand?  

Het pand zoals deze nu getekend is zal 200 meter lang, 50 meter breed en 15 meter hoog worden.  

Geeft het ontgassen ook (extra) lawaai?  

Nee, ontgassen zal geen extra geluid met zich meebrengen.  

Waar komt de herplant van het bos?  

De plannen voor de herplant zijn nog niet definitief. Zodra deze plannen concreet zijn zullen deze 

met de (direct) betrokken omwonenden besproken. Er is er al contact geweest met betrokken 

omwonenden om de voorlopige plannen te bespreken.  

Waardoor zijn de kosten voor de bouw zijn hoger dan vooraf ingeschat zijn.  

De oorlog in Oekraïne, de krapte op de markt zijn een paar factoren waardoor het project duurder 

zijn geworden. Vitens heeft akkoord gegeven voor de bouw van deze locatie. Er zal naar de toekomst 

gekeken worden hoe dit gefinancierd moet worden. De prijs van het water zal naar de toekomst wel 

verhoogd gaan worden, maar de kosten van de nieuwbouw worden niet direct verhaald bij de 

omwonenden van het productiebedrijf.  

 

Hoe passen de nieuwe plannen Quatrebras in het waterwingebied 

De oude locatie van Dancing Quatrebras valt niet binnen het waterwingebied. Er zijn plannen bekend 

dat er een benzinepomp met eetgelegenheid gebouwd zullen gaan worden. Deze plannen hebben 

geen invloed op het waterwingebied.  

 

 

 


