
13-10-2020Definitief wijziging onttrekken grondwaterDefinitief wijziging onttrekken grondwater 

1/9 *2020-D109613* 
zaaknr. 2020-Z3480 

doc.nr. 2020-D109613 

 

 

3.4 Uitvoeringsregel grondwateronttrekking t.b.v. beregening van open teelten in de landbouw  

 

3.4.1  Inleiding en doel 

Het onttrekken van grondwater heeft effect op de grondwaterstand en kan daardoor voor de 

omgeving (negatieve) gevolgen hebben. Het doel van de grondwateronttrekking en de schade die 

daarbij op kan treden zijn leidend bij de afweging of en onder welke voorwaarden het onttrekken van 

grondwater wordt toegestaan. Dit is voor het waterschap aanleiding om per onttrekkingsdoel van de 

grondwateronttrekking regels te verbinden aan een grondwateronttrekking.  

Bij de uitwerking van de regels moet het waterschap de door de provincie Limburg vastgestelde 

instructies in de Omgevingsverordening provincie Limburg 2014 in acht nemen. De instructies zijn 

enerzijds gericht op een stand still voor grondwateronttrekkingen t.b.v. beregening open teelt in de 

landbouw (zie met name deze uitvoeringsregel) en anderzijds op zogenaamde diepe onttrekkingen in 

de Roerdalslenk (boringsvrije zone Roerdalslenk I tot en met IV) en Venloschol (diverse 

uitvoeringsregels). Deze gebieden zijn opgenomen op de kaart behorende bij de artikel 4.2 t/m 4.6 

van de Omgevingsverordening Limburg, welke kaart als kaart Onttrekken grondwater behorende bij 

deze uitvoeringsregels is opgenomen. Daarnaast is bepaald dat regulering dient plaats te vinden van 

alle grondwateronttrekkingen binnen de bufferzones verdroogde natuurgebieden en van alle 

grondwateronttrekkingen buiten deze zones groter dan 10 m3 per uur. De bufferzones verdroogde 

natuurgebieden zijn opgenomen op de kaart behorende bij artikel 5.8 van de Omgevingsverordening 

Limburg, welke kaart als kaart Onttrekken grondwater behorende bij deze uitvoeringsregels is 

opgenomen. In de uitvoeringsregels met betrekking tot grondwater zijn de provinciale instructies in 

acht genomen. Dit hoofdstuk is van toepassing op bedrijfsmatige grondwateronttrekkingen ten 

behoeve van beregening van open teelten in de landbouw (akkers, weilanden, e.d.). Voor 

grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening van bedekte teelten in de landbouw 

(glastuinbouw, pot- en containerteelt) is een specifieke uitvoeringsregel opgesteld (zie 

uitvoeringsregel 3.5).  

 

Stroomschema 

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s 

zijn nader toegelicht in een toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een 

bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn: 

• zorgplicht en algemene regel met meldplicht; 

• algeheel verbod. 

 

Deze uitkomsten zijn in de uitvoeringsregels nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van 

toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de 

betreffende uitvoeringsregels zijn uitgewerkt na te leven. 

 

Aanvullende regelgeving 

Naast de regels die in dit hoofdstuk zijn opgenomen kunnen er ook nog andere regels van toepassing 

zijn. Ook die regels moeten dan worden opgevolgd.  

Ook kan nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (bijvoorbeeld gemeentelijke of landelijke 

regelgeving).  
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Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of 

andere regelgeving moet voldoen.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

van het waterschap (vergunningen@waterschaplimburg.nl of telefonisch via 088 – 88 90 100). 

 

3.4.2 Stroomschema grondwateronttrekking t.b.v. beregening van open teelten in de landbouw 
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Vraag 1  

Gaat u onttrekken uit een bij het waterschap 

geregistreerde put?   

  

Ga naar vraag 3 

    

Vraag 2 

Gaat u onttrekken met een bij het waterschap 

geregistreerde pomp?   

  

Ga naar vraag 4 

    

Vraag 3 

Wilt u gaan onttrekken uit een 

nieuwe put ter vervanging van een 

bij het waterschap geregistreerde 

put?     

 Algeheel verbod, zie hoofdstuk 3.4.5

    

Algemene regel met meldplicht, zie 

hoofdstuk 3.4.4 en zorgplicht zie 

hoofdstuk 3.4.3   

Algemene regel zonder meldplicht, 

zie hoofdstuk 3.4.4 en zorgplicht, zie 

hoofdstuk 3.4.3  

    

Vraag 4 

Wilt u gaan onttrekken met een 

nieuwe pomp ter vervanging van 

een bij het waterschap 

geregistreerde pomp?  

   

 Algeheel verbod, zie hoofdstuk 3.4.5

    

Algemene regel met meldplicht, zie 

hoofdstuk 3.4.4 en zorgplicht zie 

hoofdstuk 3.4.3   
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Toelichting bij vraag 1 en 2 

Voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening van open teelten in de landbouw geldt 

op basis van de Omgevingsverordening Limburg 2014 een stand still-beleid. In artikel 5.8.2 van de 

Omgevingsverordening Limburg 2014 is bepaald dat het totaal aantal putten en pompen die op 22 

december 2009 aanwezig was, niet mag toenemen.  

 

Wanneer u voornemens bent grondwater te onttrekken t.b.v. beregening van open teelten in de 

landbouw en de pomp en of put die u daarvoor wilt gebruiken zijn niet bij het waterschap 

geregistreerd, dan kan deze onttrekking alleen plaatsvinden als een bestaande geregistreerde put en 

of pomp uit de registratie wordt geschrapt (zie vraag 3 en 4). Uit het voorgaande vloeit voort dat de 

beoogde nieuwe onttrekking vooraf moet worden gemeld bij het waterschap (zie hoofdstuk 3.4.4.2). 

Alleen op deze wijze kan worden voldaan aan het stand still-beleid. 

Voor het gebruiken van een nieuwe put of pomp, zonder een bestaande geregistreerde put of pomp 

te vervangen, geldt op basis van het stand still-beleid een algemeen verbod. 

 

Toelichting bij vraag 3 en 4 

Een bij het waterschap geregistreerde put of pomp mag worden vervangen. Wel gelden daarvoor 

voorschriften in de algemene regel die van toepassing is (zie hoofdstuk 3.4.4.2).  

Voor het gebruiken van een nieuwe put of pomp zonder wijziging van een bestaande registratie geldt 

een algemeen verbod. Op basis van het stand still-beleid is uitbreiding van het aantal putten en 

pompen immers niet toegestaan. 

 

3.4.3 Zorgplicht 

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen 

het beheergebied van het waterschap. In het kader van deze uitvoeringsregel houdt de zorgplicht in 

elk geval in dat  

• Effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.  

• Uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten worden voorkomen. 

• Verontreiniging van grondwater wordt voorkomen. 

• Het voeren van onderhoud aan primaire of secundaire wateren niet wordt belemmerd. 

 

Hieraan kan worden bijgedragen door bijvoorbeeld niet meer te onttrekken dan nodig.  

Ook het voorkomen van uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten 

en het voorkomen van verontreiniging van grondwater is onderdeel van de zorgplicht.  

Uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten kan worden voorkomen 

door hier zowel bij het boren, beheren als afdichten van de put rekening mee te houden. Aan dit 

onderdeel van de zorgplicht wordt in elk geval voldaan indien de Beoordelingsrichtlijn Mechanisch 

boren BRL SIKB 2100, als bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit , wordt toegepast bij het boren, 

beheren en afdichten van de put.  

Verontreiniging van grondwater kan worden voorkomen door er voor te zorgen dat de put goed is 

afgedekt wanneer deze niet in gebruik is. 
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Ook houdt de zorgplicht in dat ruimte moet worden gelaten voor het kunnen voeren van onderhoud 

aan de watergangen. Zorgt u er voor dat u een beregeningsinstallatie niet op een onderhoudsstrook 

van het waterschap plaatst.  

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt 

voldaan. 

 

3.4.4 Algemene regel 

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 2.2 

van de keur. Deze algemene regel(s) is (zijn) hieronder nader uitgewerkt. Naast de algemene regels is 

ook altijd de zorgplicht van toepassing.  

 

3.4.4.1 Algemene regel zonder meldplicht 

 

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan het volgende artikel. 

 

Artikel 1. Voorschriften algemeen 

Voor degene die grondwater onttrekt als bedoeld in deze uitvoeringsregel geldt: 

1. de meting als bedoeld in artikel 6.11 lid 2 van het Waterbesluit vindt plaats door 

vermenigvuldiging van het aantal uren dat onttrokken is met de pompcapaciteit van de voor de 

onttrekking gebruikte pomp; 

2. voor de opgave als bedoeld in artikel 6.11 lid 4 van het Waterbesluit het daartoe door het 

bestuur beschikbaar gestelde formulier gebruikt wordt; 

3. dat op een geregistreerde pomp het door het bestuur toe te kennen registratienummer (label) 

aangebracht wordt; 

4. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de 

onttrekking; 

5. informeert het bestuur (handhaving@waterschaplimburg.nl) zo spoedig mogelijk over eventuele 

ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.  

 

Artikel 2. Voorschriften onttrekken t.b.v. beregening in relatie met waterconservering 

1. Het is alleen toegestaan grondwater te onttrekken t.b.v. het beregenen van percelen indien het 

in het te beregenen perceel aanwezig systeem van drainage is ingesteld in overeenstemming met 

uitvoeringsregel 3.8 (uitvoeringsregel draineren van gronden). 

2. Lid 1 is van overeenkomstig toepassing indien de ontwatering van het te beregenen perceel 

(mede) wordt bepaald door een aangebrachte stuw en of ander peilregulerend werk als bedoeld 

in uitvoeringsregel 1.15 (OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren). 

 

Toelichting bij artikel 1 

De voorschriften uit artikel 1 hebben betrekking op: 

• Meet-, registratie- en rapportageverplichting 

In de leden 1 en 2 is de verplichting opgenomen om onttrokken hoeveelheden grondwater te 

meten, te registreren en te rapporteren aan het waterschap. Deze verplichting is opgenomen in 

het Waterbesluit, maar is met het oog op de duidelijkheid ook opgenomen in deze 

uitvoeringsregel. De tekst van artikel 6.11 van het Watersluit vindt u hier. Het is voor het 

mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl
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waterschap van belang inzicht te hebben in de onttrokken hoeveelheden grondwater in het 

kader van het grondwaterbeheer en het daarvoor vastgestelde beleid. Voor de rapportage dient 

u gebruik te maken van het door het waterschap beschikbaar gestelde rapportageformulier. 

• Verplichting tot het aanbrengen van het label 

De verplichting tot het zichtbaar aanbrengen van het door het waterschap verstrekte label is 

opgenomen met het oog op de handhaafbaarheid van de regelgeving en het daaraan ten 

grondslag liggende stand still-beleid. Aan de hand van het label kan eenvoudig vastgesteld 

worden of de pomp bij het waterschap is geregistreerd. Een bij het waterschap geregistreerde 

put hoeft niet van een label voorzien te worden omdat alle geregistreerde putten door het 

waterschap zijn ingemeten en op kaart zijn gezet. 

• Verwijderen of afdichten van een put bij beëindiging gebruik 

Wanneer een put definitief niet meer wordt gebruikt, dan dient deze zorgvuldig afgedicht te 

worden. De afdichting dient zodanig te gebeuren dat geen verontreiniging van het grondwater 

kan plaatsvinden en dat geen uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende 

pakketten kan plaatsvinden. Indien de inde zorgplicht vermelde methode wordt toegepast dan 

wordt hier aan voldaan. 

• Hoe te handelen bij ontstane schade 

Indien onverhoopt schade is ontstaan of dreigt te ontstaan als gevolg van de onttrekking of als 

gevolg van het maken, beheren of afdichten van de put, dan dient u dit direct te melden bij het 

waterschap. U dient daarbij ook aan te geven welke maatregelen u reeds getroffen hebt of welke 

maatregelen u van plan bent te treffen met het oog op het voorkomen of beperken van de 

schade. Wij verzoeken u uw melding via e-mail kenbaar te maken aan 

handhaving@waterschaplimburg.nl. U kunt ook bellen met het Centraal Meldpunt Water voor 

Limburg: (0800) 03 41. 

 

Toelichting bij artikel 2 

Met het oog op waterconservering (water zo lang mogelijk vast houden in het gebied) dient drainage 

van landbouwgronden peilgestuurd plaats te vinden. In het noordelijk deel van ons beheersgebied 

geldt deze verplichting sinds 2018 voor alle gedraineerde landbouwgronden. In het midden geldt 

sinds 2014 dat nieuw aan te leggen drainagesystemen peilgestuurd moeten zijn. Voor 2014 aanwezig 

traditionele drainagesystemen moeten voor 2029 worden omgebouwd tot een peilgestuurd systeem. 

Het dagelijks bestuur kan op grond van uitvoeringsregel 3.8 (draineren van gronden) bekend maken 

dat een peilgestuurd systeem in de hoge stand moet worden ingesteld met het oog op het beperken 

van de noodzaak tot onttrekking van grondwater en van water uit oppervlaktewaterlichamen.  

In dit artikel is bepaald dat het alleen toegestaan is grondwater te onttrekken t.b.v. beregening 

Indien het systeem van drainage in het te beregenen perceel is ingesteld in overeenstemming met de 

uitvoeringsregel draineren van gronden (uitvoeringsregel 3.8). Dit betekent dat een drainage 

peilgestuurd moet zijn en dat het peil daarvan is ingesteld conform de uitvoeringsregel. Deze 

voorwaarde is gesteld omdat een traditioneel drainagesysteem of een niet juist ingesteld systeem 

van peilgestuurde drainage er toe leidt dat eerder een noodzaak tot beregening ontstaat en dat 

beregening op percelen met een traditioneel drainagesysteem of met een onjuist ingesteld systeem 

van peilgestuurde drainage tot gevolg heeft dat meer onttrokken moet worden dan in de situatie dat 

het systeem van peilgestuurde drainage correct is ingesteld. Met het oog op het beperken van de 

mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl
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noodzaak tot onttrekken t.b.v. beregening en daarmee met het oog op bestrijding van verdroging, 

geldt de in dit artikel opgenomen voorwaarde. 

 

 

3.4.4.2 Algemene regel met meldplicht 

 

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan het volgende artikel. 

 

Artikel 1. Voorschriften algemeen  

Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in deze uitvoeringsregel: 

1. de meting als bedoeld in artikel 6.11 lid 2 van het waterbesluit vindt plaats door 

vermenigvuldiging van het aantal uren dat onttrokken is met de pompcapaciteit van de voor de 

onttrekking gebruikte pomp; 

2. gebruikt voor de opgave als bedoeld in artikel 6.11 lid 4 van het Waterbesluit het daartoe door 

het bestuur beschikbaar gestelde formulier; 

3. brengt op een geregistreerde pomp het door het bestuur toe te kennen registratienummer 

(label) aan; 

4. wijziging van de onttrekkingsput, gelegen in de gebieden aangewezen als bufferzones 

verdroogde natuurgebieden op de bij artikel 5.8 van de Omgevingsverordening Limburg 

behorende kaart, is toegestaan mits de afstand van de locatie van de onttrekkingsput tot het 

hydrologisch gevoelige natuurgebied niet afneemt, met dien verstande dat: 

a. in de gebieden aangewezen als bufferzones verdroogde natuurgebieden op de bij artikel 5.8 

van de Omgevingsverordening Limburg behorende kaart, de afstand van de locatie van de 

onttrekkingsput tot het hydrologisch gevoelige natuurgebied niet afneemt, en 

b. de vervangende onttrekkingsput binnen de Roerdalslenk boven de bovenste Brunssumklei 

wordt gerealiseerd en binnen de Venloschol niet dieper dan 5 meter boven NAP wordt 

gerealiseerd; 

5. wijziging van de onttrekkingsput, gelegen buiten de onder 4 bedoelde gebieden, is 

toegestaan, mits het aantal onttrekkingsputten niet toeneemt, met dien verstande dat de 

vervangende onttrekkingsput binnen de Roerdalslenk boven de bovenste Brunssumklei wordt 

gerealiseerd en binnen de Venloschol niet dieper dan 5 meter boven NAP wordt gerealiseerd; 

6. wijziging van de onttrekkingspomp is toegestaan; 

7. meldt de wijziging als bedoeld in lid 4, 5 of 6 van dit artikel op de wijze zoals bepaald in artikel 2;  

8. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de 

onttrekking; 

9. informeert het bestuur (handhaving@waterschaplimburg.nl) zo spoedig mogelijk over eventuele 

ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.  

 

Artikel 2. Voorschriften onttrekken t.b.v. beregening in relatie met waterconservering 

1. Het is alleen toegestaan grondwater te onttrekken t.b.v. het beregenen van percelen indien het 

in het te beregenen perceel aanwezig systeem van drainage is ingesteld in overeenstemming met 

uitvoeringsregel 3.8 (uitvoeringsregel draineren van gronden). 

mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl
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2. Lid 1 is van overeenkomstig toepassing indien de ontwatering van het te beregenen perceel 

(mede) wordt bepaald door een aangebrachte stuw en of ander peilregulerend werk als bedoeld 

in uitvoeringsregel 1.15 (OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren). 

 

Artikel 3 Meldplicht 

1. Voor deze algemene regel geldt een meldplicht. Dit houdt in dat: 

2. Ten minste 2 weken voorafgaand aan een wijziging als bedoeld in artikel 1 lid 6 en 7 een melding 

wordt gedaan bij het waterschap.  

3. Ten minste 2 weken voorafgaand aan een wijziging als bedoeld in artikel 1 lid 8 een melding 

wordt gedaan bij het waterschap. Indien deze wijziging wordt veroorzaakt als gevolg van het 

defect raken van de bestaande pomp, dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met 

vergunningen@waterschaplimburg.nl of telefonisch via 088 – 88 90 100. 

4. De melding als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel wordt schriftelijk of digitaal gedaan met 

behulp van het door het bestuur vastgestelde formulier en kan rechtstreeks bij het waterschap 

worden gedaan (zie www.waterschaplimburg.nl) worden gedaan. 

 

Toelichting bij artikel 1 

De voorschriften uit artikel 1 hebben betrekking op: 

• Meet-, registratie- en rapportageverplichting 

In de leden 1 en 2 is de verplichting opgenomen om onttrokken hoeveelheden grondwater te 

meten, te registreren en te rapporteren aan het waterschap. Deze verplichting is opgenomen in 

het Waterbesluit, maar is met het oog op de duidelijkheid ook opgenomen in deze 

uitvoeringsregel. De tekst van artikel 6.11 van het Watersluit vindt u hier. Het is voor het 

waterschap van belang inzicht te hebben in de onttrokken hoeveelheden grondwater in het 

kader van het grondwaterbeheer en het daarvoor vastgestelde beleid. Voor de rapportage dient 

u gebruik te maken van het door het waterschap beschikbaar gestelde rapportageformulier. 

• Verplichting tot het aanbrengen van het label 

De verplichting tot het zichtbaar aanbrengen van het door het waterschap verstrekte label is 

opgenomen met het oog op de handhaafbaarheid van de regelgeving en het daaraan ten 

grondslag liggende stand still-beleid. Aan de hand van het label kan eenvoudig vastgesteld 

worden of de pomp bij het waterschap is geregistreerd. Een bij het waterschap geregistreerde 

put hoeft niet van een label voorzien te worden omdat alle geregistreerde putten door het 

waterschap zijn ingemeten en op kaart zijn gezet. 

• Wijziging van putten en pompen 

Het stand still-beleid houdt in dat het aantal putten en pompen niet mag toenemen. Dit houdt in 

dat wanneer u een nieuwe put wilt maken, een bestaande geregistreerde put uit de registratie 

geschrapt moet worden. Hiermee wordt voorkomen dat – in strijd met het stand still-beleid – 

een uitbreiding van het aantal putten ontstaat. Een zelfde regeling is opgenomen voor het 

vervangen van een pomp.  

Ter uitvoering aan het bepaalde in de Omgevingsverordening Limburg 2014 is bepaald dat een 

wijziging van een put binnen de bufferzones verdroogde natuurgebieden er niet toe mag leiden 

dat een put dichter bij het natuurgebied wordt gemaakt. 

Ook mag de vervangende put binnen de Roerdalslenk niet onder de bovenste Brunssumklei 

wordt gerealiseerd en binnen de Venloschol niet dieper dan 5 meter boven NAP worden 

mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl
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gerealiseerd. Deze beperking geldt met het oog op de bescherming van beide ondoorlaatbare 

lagen die een scheiden vormen tussen grondwaterpakketten. Die hieronder gelegen 

grondwaterpakketten dienen als reservering voor de drinkwaterwinning. 

Ter uitvoering van het stand still-beleid is het wijzigen van een put of pomp gebonden aan een 

meldplicht (zie artikel 3). 

• Verwijderen of afdichten van een put bij beëindiging gebruik 

Wanneer een put definitief niet meer wordt gebruikt, dan dient deze zorgvuldig afgedicht te 

worden. De afdichting dient zodanig te gebeuren dat geen verontreiniging van het grondwater 

kan plaatsvinden en dat geen uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende 

pakketten kan plaatsvinden. Indien de inde zorgplicht vermelde methode wordt toegepast dan 

wordt hier aan voldaan. 

• Hoe te handelen bij ontstane schade 

Indien onverhoopt schade is ontstaan of dreigt te ontstaan als gevolg van de onttrekking of als 

gevolg van het maken, beheren of afdichten van de put, dan dient u dit direct te melden bij het 

waterschap. U dient daarbij ook aan te geven welke maatregelen u reeds getroffen hebt of welke 

maatregelen u van plan bent te treffen met het oog op het voorkomen of beperken van de 

schade. Wij verzoeken u uw melding via e-mail kenbaar te maken aan 

handhaving@waterschaplimburg.nl. U kunt ook bellen met het Centraal Meldpunt Water voor 

Limburg: (0800) 03 41. 

 

Toelichting bij artikel 2 

Met het oog op waterconservering (water zo lang mogelijk vast houden in het gebied) dient drainage 

van landbouwgronden peilgestuurd plaats te vinden. In het noordelijk deel van ons beheersgebied 

geldt deze verplichting sinds 2018 voor alle gedraineerde landbouwgronden. In het midden geldt 

sinds 2014 dat nieuw aan te leggen drainagesystemen peilgestuurd moeten zijn. Voor 2014 aanwezig 

traditionele drainagesystemen moeten voor 2029 worden omgebouwd tot een peilgestuurd systeem. 

Het dagelijks bestuur kan op grond van uitvoeringsregel 3.8 (draineren van gronden) bekend maken 

dat een peilgestuurd systeem in de hoge stand moet worden ingesteld met het oog op het beperken 

van de noodzaak tot onttrekking van grondwater en van water uit oppervlaktewaterlichamen.  

In dit artikel is bepaald dat het alleen toegestaan is grondwater te onttrekken t.b.v. beregening 

Indien het systeem van drainage in het te beregenen perceel is ingesteld in overeenstemming met de 

uitvoeringsregel draineren van gronden (uitvoeringsregel 3.8). Dit betekent dat een drainage 

peilgestuurd moet zijn en dat het peil daarvan is ingesteld conform de uitvoeringsregel. Deze 

voorwaarde is gesteld omdat een traditioneel drainagesysteem of een niet juist ingesteld systeem 

van peilgestuurde drainage er toe leidt dat eerder een noodzaak tot beregening ontstaat en dat 

beregening op percelen met een traditioneel drainagesysteem of met een onjuist ingesteld systeem 

van peilgestuurde drainage tot gevolg heeft dat meer onttrokken moet worden dan in de situatie dat 

het systeem van peilgestuurde drainage correct is ingesteld. Met het oog op het beperken van de 

noodzaak tot onttrekken t.b.v. beregening en daarmee met het oog op bestrijding van verdroging, 

geldt de in dit artikel opgenomen voorwaarde. 

 

Toelichting bij artikel 3 

In dit artikel is een meldplicht opgenomen indien u een nieuwe put of pomp wilt gaan gebruiken. 

Zoals hiervoor al is vermeld (zie toelichting op artikel 1), mag het aantal putten en pompen op grond 
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van het stand still-beleid niet toenemen. Aanleg van een nieuwe put of aanschaf van een nieuwe 

pomp dient dan ook altijd gepaard te gaan met het schrappen van een bestaande put of pomp uit de 

registratie. Om hier invulling aan te kunnen geven is een meldplicht onontbeerlijk.  

Indien als gevolg van het defect raken van een pomp een andere pomp moet worden ingezet, dan is 

het bezwaarlijk een meldingstermijn van 2 weken in te nemen. Wij verzoeken u in dat geval contact 

op te nemen met cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het waterschap. 

 

3.4.5 Algemeen verbod 

Het is verboden grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening van open teelten in de 

landbouw in het geval dat 

1. wordt onttrokken uit een niet door het bestuur geregistreerde put, of 

2. wordt onttrokken met een niet door het bestuur geregistreerde pomp, of 

3. de pomp waarmee wordt onttrokken niet is voorzien van een door het bestuur verstrekt label. 

 

Toelichting bij algemeen verbod 

Dit artikel bevat het verbod grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening van open teelten 

in de landbouw als gebruik wordt gemaakt van een put en/of pomp die niet bij het waterschap is 

geregistreerd en als de pomp niet is voorzien van het door het waterschap verstrekte label. Dit 

verbod is ingesteld met het oog op de uitvoering van het stand still-beleid dat voor dit 

onttrekkingsdoel is vastgesteld door de provincie Limburg. 
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