
 

Vragen? 
Heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen met Feike Bonnema, omgevingsmanager van dit 
project (per email: waterwinningfriesland@vitens.nl of telefonisch: 06-53817465). 
 

3e informatiebrief Vitens – februari 2019 

Onderzoek waterwinning Luxwoude 

Kennisgeving van Provincie Fryslân betreffende Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER 
drinkwaterwinning Luxwoude  

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij van waterleidingbedrijf Vitens een zogenaamde 
notitie Reikwijdte en Detailniveau hebben ontvangen, als start van de procedure om bij Luxwoude een 
nieuwe drinkwaterwinning in te richten. Vitens is voornemens om op deze locatie 6,5 miljoen m3/jaar 
grondwater te winnen. Voor de winning is een wijziging van het bestemmingsplan buitengebied van de 
Gemeente Opsterland en een watervergunning van Gedeputeerde Staten nodig. Hiervoor wordt een 
gecombineerde Milieueffectrapportage opgesteld, waarin alle mogelijke milieueffecten van het initiatief in 
beeld worden gebracht. Vitens heeft een notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld waarin wordt 
beschreven waar het milieuonderzoek zich op zal richten en welke alternatieven in beschouwing worden 
genomen.  

De notitie ligt voor iedereen ter inzage van 4 februari tot 18 maart 2019 op het provinciehuis, alle 
werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur (graag van tevoren contact opnemen) en op het gemeentehuis te 
Beetsterzwaag. Een digitale versie is opvraagbaar via j.luinstra@fryslan.frl. U kunt in genoemde periode een 
zienswijze indienen of nadere informatie opvragen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v. dhr. Jan 
Luinstra, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, telefoon 058-2925678.  

Er is vrijwillig voor gekozen om advies in te winnen van de Commissie MER. Verder is de Gemeente 
Opsterland en Wetterskip Fryslân om advies gevraagd. Op basis van de notitie Reikwijdte en Detailniveau en 
ingekomen adviezen en zienswijzen zal de MER worden gestart. 

 

3e informatiebrief 
Hierbij ontvangt u de 3e informatiebrief. Via informatiebrieven willen we u op de hoogte houden van de meest 
recente ontwikkelingen. Ook kunt u onze projectpagina bezoeken op www.vitens.nl/waterwinningfriesland. 
 
 
Formele start van de m.e.r.-procedure  
Door Vitens is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de waterwinning Luxwoude besproken in de 
Begeleidingscommissie grondwaterwinning Luxwoude en vervolgens ingediend bij de Provincie Fryslân. De 
notitie kunt u vinden op onze projectpagina. Dit is de formele start van de m.e.r.-procedure. De Provincie 
Fryslân heeft de notitie ter visie gelegd. Hierbij informeren wij u ook persoonlijk dat hierover door de 
provincie onderstaande kennisgeving in de Friese dagbladen is gepubliceerd. U kunt nu formeel inspreken op 
de notitie. 
 
 
 
 

Begeleidingscommissie grondwaterwinning Luxwoude 
Het opstellen van het milieueffectrapport (MER) wordt begeleid door de “Begeleidingscommissie 
grondwaterwinning Luxwoude”. Eind februari vindt de 2e commissievergadering plaats. In deze vergadering 
zal met name worden ingegaan op het proces dat gezamenlijk zal worden doorlopen om te komen tot het 
MER. Van de voortgang zullen we u op de hoogte houden en u tijdig betrekken. 
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