
 

 

Oude Veerweg 1, 8019 BE Zwolle. Postbus 1205, 8001 BE Zwolle 

T 088-884 88 88  F 088-884 67 99  KvK Zwolle 050.69.581 
 

 

Openbaar 

College van Gedeputeerde Staten      
Provinsje Fryslân 

Postbus 20120 

8900 HM  LEEUWARDEN 

 

Behandeld door ir. F.D. Bonnema Datum 3 maart 2022  

Doorkiesnummer 06 – 53 81 74 65 Email feike.bonnema@vitens.nl 
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Onderwerp Vergunningsaanvraag Waterwet 

locatie Luxwoude 

 

Geacht College, 

 

Hierbij dienen wij de vergunningsaanvraag in het kader van de Waterwet in, inclusief alle 

daarbij behorende bijlagen, voor het onttrekken van grondwater aan de bodem ter grootte 

van 6,5 miljoen m3/jaar op de voorgenomen winlocatie nabij Luxwoude. Eén van de bijlagen 

is het milieueffectrapport (MER) dat dient ter onderbouwing van de vergunningsaanvraag.  

 

Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst ook voldoende grondwaterbronnen zijn voor de 

drinkwatervoorziening in Fryslân, moeten nieuwe waterwingebieden worden ontwikkeld. Eén 

van de locaties die Vitens wil ontwikkelen, is gelegen bij Luxwoude. Door de groei van het 

drinkwaterverbruik in de afgelopen jaren is het noodzakelijk om nieuwe bronnen te 

realiseren. Daarnaast dient de grondwaterwinning in Terwisscha, die gelegen is in het Natura 

2000 gebied het Drents Friese Wold, te worden gereduceerd in verband met effecten op de 

natuur om invulling te geven aan de daarover met u gemaakte bestuurlijke afspraken. De 

bouwsteen Luxwoude maakt onderdeel uit van de Drinkwaterstrategie Fryslân 2050. Dit is de 

gezamenlijke strategie van provincie Fryslân en Vitens waarin wordt beschreven op welke 

wijze de drinkwatervoorziening in Fryslân voor de toekomst wordt veiliggesteld en hoe 

toekomstige ontwikkelingen worden vormgegeven. 

 

Vitens streeft naar een verrassingsvrije vergunningsaanvraagprocedure. Daarom heeft Vitens 

haar activiteiten in het gebied in overleg en afstemming met andere maatschappelijke 

belangen uitgevoerd. Het uitvoeren van een gedegen gebiedsproces is essentieel voor 

Vitens. In verband daarmee heeft Vitens de Begeleidingscommissie waterwinning Luxwoude 

ingesteld. Deze commissie speelt al vanaf het begin van het project een belangrijke rol in het 

behartigen van de belangen van alle betrokkenen. In deze commissie hebben, naast een 

ambtelijke vertegenwoordiging van de provincie Fryslân, zitting Elzinga&Oterdoom 

(onafhankelijk voorzitterschap), gemeente Opsterland, Wetterskip Fryslân, LTO, SBB, 

Plaatselijk Belang Luxwoude, Plaatselijk Belang Langezwaag en agrariërs uit de directe 

omgeving. De commissie heeft al het onderzoek (inclusief het opstellen van de 

milieueffectrapportage) dat nodig is om te komen tot de waterwinvergunning begeleid en is 

betrokken bij alle plannen om te komen tot een winlocatie. 

 

Om de waterwinning op het voorgenomen waterwingebied mogelijk te maken, moet ook de 

bestemming van het huidige bosperceel worden gewijzigd in bestemming “waterwingebied”. 

Om het proces van de waterwinvergunningsaanvraag en de benodigde bestemmingsplan-
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aanpassing voorspoedig te laten verlopen, heeft Vitens gelijktijdig met deze vergunnings-

aanvraag het voorontwerpbestemmingsplan bij de gemeente Opsterland in procedure 

gebracht. 

 

Wij vragen u de vergunningsaanvraag in behandeling te nemen en de Commissie m.e.r. haar 

toetsingsadvies uit te laten brengen over het milieueffectrapport. 

 

Voor deze nieuwe winlocatie zal ook het bijhorende grondwaterbeschermingsregime op orde 

moeten worden gebracht. De zoneringen en de maatregelen die daarbinnen gaan gelden, 

zullen moeten worden verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening. Ook vragen wij u 

deze wijziging, zodra dat kan, door te voeren gelet op het invoeringsproces van de 

Omgevingswet. Indien de invoering van de Omgevingswet verder wordt uitgesteld, vragen 

wij u de zonering van het waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied onder de 

huidige PMV te regelen om de bescherming van de nieuwe winning reeds te borgen. 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager ir. F.D. Bonnema 

van ons bedrijf.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
drs. J.J. Hannema 

Voorzitter Directie 
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