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Persbericht 

 
 
Milieueffecten grondwaterwinning Luxwoude 
goed in beeld 
 
De milieueffecten van de grondwaterwinning in Luxwoude zijn goed beschreven 

in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage 

in haar advies over dit rapport. De provincie Friesland had de Commissie ge-

vraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Vitens N.V. wil om aan de groeiende vraag van drinkwater te voldoen in Luxwoude 6,5 

miljoen m3 grondwater per jaar winnen. Behalve de drinkwaterwinning zelf wil ze ook 

een nieuwe productielocatie bouwen om het water te zuiveren.  

Voordat de provincie Friesland en de gemeente Opsterland besluiten over de waterver-

gunning en het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieuef-

fectrapport.  

 

Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten optreden door de grondwaterwinning. 

Wel zijn er lokaal nog wat kleine zaken uit te werken. Deze staan de besluiten over de 

winning nu echter niet in de weg. Vitens zet momenteel al een uitgebreid meetpro-

gramma op om de actuele grondwaterstromen te volgen. Dit geeft informatie om reste-

rende onzekerheden op te lossen en eventuele maatregelen voor peilbeheer uit te wer-

ken. Maak hiervoor ook nog verfijningen in de modelberekeningen voor de grondwater-

stromen, schrijft de Commissie in haar advies.   

 

Tot slot is een aanbeveling van de Commissie om bij het bepalen van de peilbeheer-

maatregelen voldoende aandacht te besteden aan het beperken van de effecten op de 

natuur en op archeologische waarden.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 en de gemeente Opsterland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

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

