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Het grondwater en het oppervlaktewater (het
water in sloten, kanalen en rivieren) vormen
samen het watersysteem in een gebied. Grondwater en oppervlaktewater zijn als het ware
communicerende vaten. Door bijvoorbeeld het
waterpeil in sloten te verhogen kan het waterschap het grondwaterpeil hoger zetten. Vanwege die nauwe samenhang heeft het waterschap
de zorg voor zowel het grondwater als het
oppervlaktewater.

Oppompen van grondwater
Voor het oppompen van grondwater is toestemming
nodig. In de meeste gevallen moet u daarvoor bij het
waterschap zijn. In een aantal gevallen kunt u bij uw
provincie terecht. De verdeling is als volgt:
Waterschap

Provincie

Industriële onttrekking
tot en met 150.000 m3
per jaar

Industriële onttrekking
van meer dan 150.000 m3
per jaar

Bronbemaling

Openbare drinkwatervoorziening

Onttrekking voor beregening of veedrenking

Koude/warmteopslag

Onttrekking voor
bodemsanering
Het gaat hier om tijdelijke én permanente onttrekkingen van grondwater.
De provincie is het bevoegde gezag voor de kwaliteit
van het grondwater en het strategisch beleid.

Grondwater onttrekken en lozen
(bronneren en saneren)
Voor bronneringen, grondwatersaneringen en bodemsaneringen is toestemming van het waterschap nodig.
In de tabel ziet u wanneer een melding volstaat en
wanneer een vergunning nodig is.
Soort grondwateronttrekking

Melding

Vergunning*

> 10 m3 per uur
Bronnering
(bouwen, aanleg of
leidingen e.d.)
> 12.000 m3 per
jaar

≥ 100 m3 per uur
of
≥ 100.000 m3
per onttrekking
of
langer dan
6 maanden

Grondwater
sanering en
bodemsanering

≥ 20 m3 per uur
of
≥ 100.000 m3
per onttrekking
of
langer dan
36 maanden

* In bepaalde beschermde gebieden in Noord-Brabant en in
milieubeschermingsgebieden in Zuid-Holland gelden lagere
grenzen voor de vergunningplicht.

Ontrekken van grondwater en het lozen ervan op
oppervlaktewater gaan vaak samen. Dat is vooral het
geval bij bronneringen, bij grondwatersaneringen en
bodemsaneringen. Voor beide – het onttrekken en
het lozen - is toestemming nodig van het waterschap.
U vindt het gecombineerde aanvraagformulier hiervoor op onze website.
Wilt u het bronneringswater of saneringswater lozen
op het gemeentelijke riool, neem dan voor toestemming contact op met uw gemeente.

Regels rondom grondwater – oppompen en lozen

Dit inlegvel hoort
bij de folder “Regels
rondom water
en dijken”

Soms wordt grondwater onttrokken zonder dat het
water wordt geloosd. Dat is het geval wanneer water
wordt opgepompt voor industriële toepassingen (proceswater, koelwater) of wanneer het wordt gebruikt
voor beregening, veedrenking enz. Ook dan is voor de
onttrekking meestal toestemming nodig. In de tabel
hieronder ziet u wanneer een melding volstaat en
wanneer een vergunning nodig is.
Grondwateronttrekking

Melding

Vergunning*

Industriële
toepassingen
(proceswater,
koelwater e.d.)

> 10 m3 per uur
of
> 12.000 m3 per
jaar

≥ 10 m3 per uur
of
≥ 50.000 m3 per
jaar
Indien
≥ 150.000 m3
per jaar is de
provincie het
bevoegde gezag

Beregening,
bevloeiing, veedrenking e.d.

> 10 m3 per uur Pompcapaciteit
≥ 60 m3 per uur
of
> 12.000 m3 per
jaar

Noodvoor
ziening (bluswater, calamiteiten e.d.)

Niet vergunningsplichtig, wel
altijd melden

Waterschap Rivierenland
B e z o e kadr e s

De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

P o s tadr e s

Postbus 599
4000 AN Tiel

telefoon algemeen

(0344) 64 90 90

afdeling Vergunningen

(0344) 64 94 94

fa x

(0344) 64 90 99

email
w e bs i t e

info@wsrl.nl
www.waterschaprivierenland.nl

Hebt u nog vragen over het onttrekken van grond
water en het lozen ervan op oppervlaktewater, aarzel
dan niet om contact op te nemen met het waterschap.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

* In bepaalde beschermde gebieden in Noord-Brabant en in
milieubeschermingsgebieden in Zuid-Holland gelden lagere
grenzen voor de vergunningplicht.
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Grondwater onttrekken zonder lozing

