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9e informatiebrief 
Hierbij ontvangt u de 9e informatiebrief. Via informatiebrieven houden we u op de hoogte van de 
meest recente ontwikkelingen. Ook kunt u onze projectpagina bezoeken op 
www.vitens.nl/waterwinningfriesland. 
 

Voortgang proces en laatste mogelijkheid om nog informeel te reageren op onze plannen 
Na een intensief traject van vier jaar planvoorbereiding en onderzoek, in afstemming met de 
Begeleidingscommissie waterwinning Luxwoude en de streek, is het bijna zover dat Vitens de 
wettelijke procedures voor de waterwinvergunningsaanvraag en de aanpassing van het 
bestemmingsplan (waarin de bestemming van het waterwingebied zal worden geregeld) gaat 
opstarten. Dit zal in de loop van dit jaar plaatsvinden.  
 
In verband met de huidige situatie ten aanzien van Corona is het niet mogelijk om op korte termijn 
een informatieavond te organiseren. Daardoor zijn we genoodzaakt u schriftelijk te informeren 
door middel van deze nieuwsbrief. Wel bieden wij nog de mogelijkheid tot een keukentafelgesprek 
ter afsluiting van deze fase (zie onderaan deze nieuwsbrief). 
 
Op onze projectenpagina www.vitens.nl/waterwinningfriesland is in november 2021 het concept-
MER geplaatst, zodat u het kunt downloaden om er kennis van te nemen. Heeft u nu al reacties 
naar aanleiding van het concept-MER, dan kunt u die nog tot 1 februari a.s. per e-mail aan ons 
doorgeven via het onderaan deze brief vermelde e-mailadres. Uiteraard kunt u ook straks in de 
wettelijke procedures uw zienswijze indienen. 
 
Ontwerp meetnet (vastleggen nul-situatie) - Aanvulling op grondwaterstandenmeetnet in 
agrarisch gebied 
Door adviesbureau Aequator is in de achterliggende periode een bodemkartering uitgevoerd en 
zijn de grondwaterstanden in het veld opgenomen. Op basis deze informatie zal door Aequator in 
2022 nog een aanvulling voor het grondwaterstanden meetnet in het agrarisch gebied worden 
opgesteld. Dit meetnet is van belang om na de start van de winning eventuele effecten op de 
agrarische opbrengst in beeld te brengen. Zodra er een ontwerp is gemaakt, zullen we hierover 
weer met de agrariërs in gesprek gaan. Voor de beste meetresultaten zullen de meetpunten op de 
agrarische gronden moeten worden geplaatst. Dit moet uiteraard in overleg en kan alleen na 
verleende toestemming geschieden. 
 
Ontwerp meetnet (vastleggen nul-situatie) - Zettingsmonitoring 
Tijdens de gehouden informatieavonden zijn met enige regelmaat door bewoners vragen gesteld 
over het optreden van zettingen in het gebied en wat de invloed van de waterwinning hierop is. In 
Nederland kan op met name slappe klei- en veengronden zetting of daling van de bodem 
plaatsvinden. Of woningen daar schade van ondervinden is mede afhankelijk van de wijze waarop 
de woning is gefundeerd. Uit het milieueffectrapport blijkt dat de kans op zetting als gevolg van de 
nieuwe waterwinning heel klein is. In verband met het grote belang voor de omwonenden wil 
Vitens zo zorgvuldig mogelijk, ruim voor en tijdens de waterwinning, metingen laten uitvoeren. 
Om dit te doen heeft Vitens de onderzoeksbureaus Antea Group en Fugro in de arm genomen om 
ons te ondersteunen in het proces en voor het opstellen en uitvoeren van een monitoringsplan. De 
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metingen worden in overleg met de bewoners uitgevoerd. In de gebiedscommissie zijn de 
Plaatselijke belangen van Luxwoude en Langezwaag vertegenwoordigd. Ook bij bijeenkomsten en 
keukentafelgesprekken is er volop ruimte uw vragen te beantwoorden. Zodra er meer bekend is 
over de aanpak komen we hierover bij u terug. 
 
Vragen 
Heeft u op dit moment nog vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met 
omgevingsmanager Feike Bonnema (per e-mail: waterwinningfriesland@vitens.nl of telefonisch: 
06-53817465). Ook kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een 
keukentafelgesprek, waarin zaken verder kunnen worden besproken en toegelicht. 
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