
Overzicht meld- en vergunningplicht bij het onttrekken van grondwater 
 

Er is sprake van een meldplicht indien de onttrekking valt onder de genoemde doelen en voldoet 
aan de gestelde criteria. In dat geval dient de melding te worden ingediend zoals omschreven in 
de derde kolom.  
 
Er is sprake van een vergunningplicht indien de onttrekking niet voldoet aan de gestelde criteria. 
In dat geval moet een watervergunning worden aangevraagd.  
 

Meer informatie via www.wshd.nl of het Waterschapsloket (0900 - 2005005, lokaal tarief).  

 

 

    

      

      

      

Algemene regel/doel Criteria Melden 

GW 1. Onttrekking voor 
bouwputbemaling, sleufbemaling, 
proefbronnering of grondsanering 

1.     gebieden A en/of B: <60 m3 per 
uur, en <20.000 m3 per maand, en 
<50.000 m3 in totaal, en <26 
weken. 

a.  bij een onttrekking langer dan 48 
uur, maar korter dan 8 weken, ten 
minste 5 werkdagen voor aanvang 
van de activiteiten aan het 

waterschap; 
b.  bij een onttrekking langer dan 8 
weken, ten minste 4 weken voor 
aanvang van de activiteiten aan het 
waterschap. 

2.     gebied C:<150 m3 per uur, en 

<50.000 m3 per maand, en 
<200.000 m3 in totaal, en <26 
weken. 

3.   gebieden B en/of C: <10 m3 per 

uur en <50.000 m3 per jaar.  

GW 2. Onttrekking voor 
brandblusvoorziening 

Vrijgesteld van vergunningplicht in 
gebied B of C. 

3 weken voor aanvang. 

GW 3. Onttrekking voor 
grondwatersanering 

gebied B en/of C: < 15 m3 per uur, 
en 4200 m3 per maand, en <4 jaar. 

4 weken voor aanvang. 

GW 4. Onttrekking voor beregening, 
bevloeiing en veedrenking 

gebied B en/of C: <60 m3 per uur, 
en < 50.000 m3 per jaar, en <5 
aaneengesloten maanden per jaar.  

3 weken voor aanvang. Uitzondering: 
bij <1 m3 per uur is geen melding 
benodigd. 

GW 5. Onttrekking voor overige 
doeleinden 

1.  gebieden B en/of C <1 m3 per 
uur, of 

3 weken voor aanvang. Uitzondering: 
bij <1 m3 per uur is geen melding 
benodigd. 2.  gebieden B en/of C: <10 m3 per 

uur, en <12.000 m3 per jaar, en niet 
wordt uitgevoerd ten behoeve van 
het drooghouden van ondergrondse 
bouwwerken of gietwatervoorziening 
in de glastuinbouw, of 

3.  gebieden B en/of C: <10 m3 per 
uur, en <50.000 m3 per jaar, en niet 
wordt uitgevoerd ten behoeve van 
het drooghouden van ondergrondse 
bouwwerken of gietwatervoorziening 

in de glastuinbouw of koelwater. 
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