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Noot voor de redactie 
Op www.commissiemer.nl vindt u het de volledige tekst van het advies, zoek naar projectnummer 3343. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55 79 47 73 
 

Persbericht 

 
Grondwaterwinning in Luxwoude 
 
Beschrijf hoe de grondwaterwinning past in het 
Friese grondwaterbeleid 
 

De Commissie m.e.r. adviseert om het lopende onderzoek en de strategische keu-

zes over grondwater in Friesland mee te nemen in het milieueffectrapport. Ook 

adviseert ze om te laten zien hoe negatieve effecten voor beschermde natuur 

voorkomen kunnen worden. 

  

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de Provincie Friesland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Vitens N.V. wil jaarlijks 6,5 miljoen kubieke meter grondwater winnen in Luxwoude, mo-

gelijk gecombineerd met een waterzuiveringsinstallatie. Voordat Provinciale Staten van 

Friesland en de gemeenteraad van Opsterland besluiten over de Waterwetvergunning 

en de aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied, worden de milieueffecten in 

een milieueffectrapport onderzocht. De provincie Friesland heeft de Commissie m.e.r. 

om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.  

 

Het advies 

Tegelijk met dit project onderzoeken Vitens, provincie en waterschap Fryslân de gevol-

gen van bodemdaling en klimaatverandering voor het grondwatersysteem. Het gaat on-

der meer om verzilting van drinkwaterwinning en verdroging van natuurgebieden. Het 

onderzoek moet leiden tot nieuw grondwaterbeleid voor Friesland. De Commissie advi-

seert om in het milieueffectrapport te laten zien hoe de nieuwe grondwaterwinning hier-

binnen past.  

 

Het project heeft mogelijk gevolgen voor de beschermde natuurgebieden De Deelen en 

Van Oordt’s Mersken. De Commissie adviseert daarom te kijken naar hoe deze gevol-

gen kunnen worden voorkomen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3343
http://www.commissiemer.nl/

