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Melding

Grondwateronttrekking of -infiltratie
Introductie

Melding Grondwateronttrekking of - infiltratie
Als het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het
‘bevoegde gezag’ is om een
Melding Grondwateronttrekking of –infiltratie
te registreren, kunt u de ingevulde formulieren
na ondertekening en met één exemplaar van de
noodzakelijke bijlagen zenden naar:
Waternet
KMR/PA&V
Antwoordnummer 39219
1090 VC AMSTERDAM
Een postzegel is niet nodig.
In verband met digitalisering, bij voorkeur
met zwarte inkt invullen.
Voor vooroverleg kunt u bellen met de
Klantenservice Waternet, T. 0900 93 94
(€ 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke
belkosten).

Introductie
Inleiding
Met dit formulier kunt u een grondwateronttrekking of -infiltratie melden, of wijziging daarvan.
Let op: Wanneer u het onttrokken grondwater gaat lozen op oppervlaktewater, vul dan ook een
formulier Melding besluit lozing buiten inrichtingen (Melding Blbi) in.
Tip: Raadpleeg altijd eerst de gemeente waar uw voorgenomen activiteiten plaatsvinden (of de
bevoegde instantie) en vraag of een melding voldoende is, of dat u een vergunning nodig hebt.

De melding
U kunt de melding van een (wijziging van de) grondwateronttrekking of -infiltratie indienen bij de
gemeente of rechtstreeks bij de bevoegde instantie. De bevoegde instantie gaat na of uw melding
voldoet aan de indieningseisen en registreert daarna de melding.

Bevoegde instantie
Dit kan zijn: een waterschap (regionaal watersysteem), Rijkswaterstaat (hoofdwatersysteem) of de
provincie (grote grondwateronttrekkingen/infiltraties) en is afhankelijk van de voorgenomen
activiteiten en de locatie. Neem bij twijfel hierover contact op met uw gemeente of de bevoegde
instantie.

Vooroverleg
Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van uw melding gemakkelijker.
Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie.

Behandelkosten
Voor een melding worden door AGV/Waternet geen kosten in rekening gebracht.

Zo werkt het

•
•
•
•
•
•

Voer bij voorkeur vooroverleg met de bevoegde instantie.
Vul het formulier in voor zover nodig.
Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer.
Onderteken het formulier.
Verstuur de melding inclusief bijlagen naar het bovenstaande adres..
De behandelingstermijn van een melding grondwateronttrekking is vier weken, mits u dit
formulier volledig hebt ingevuld en de vereiste bijlage(n) hebt toegevoegd.

•

Als u het onttrokken grondwater op het gemeentelijke riool wilt lozen, dan hebt u vooraf
ook toestemming van de gemeente nodig. Raadpleeg dus de gemeente.
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Melding

Grondwateronttrekking of -infiltratie
O1. Algemene gegevens

O1. Algemene gegevens
Inleiding
Vul dit onderdeel van de melding altijd in. Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!) hoort,
dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i) staan op een apart toelichtingenblad.

In verband met digitalisering, bij voorkeur met zwarte inkt invullen.

1

2

> Stuur een machtiging

3

Gegevens van de melder
Organisatie/Bedrijf

|

Naam en voorletter(s):

|

Adres:

|

Postcode, Plaats:

|

Telefoonnummer:

|

E-mailadres:

|

Gegevens van de contactpersoon of adviseur van de melder
Naam en voorletter(s):

|

Functie:

|

Telefoonnummer:

|

E-mailadres:

|

Gegevens van de gemachtigde (dient de melding namens de melder in)

met de melding mee

! Bijlage

4

Naam en voorletter(s):

|

Adres:

|

Postcode:

||

Telefoonnummer:

|

E-mailadres:

|

Plaats:

Locatie van de activiteiten
Adres:

|

Postcode en plaats:

|

> Vul in voor zover
mogelijk

Kadastrale gegevens:

Gemeente:

|

sectie:

|

nummer(s):

|

Gemeente:

|

sectie:

|

nummer(s):

|

X/Y-coördinaten:

|

Kilometrering:

|

Zijde (N/Z/O/W/Li/Re):

|
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5

Grondwateronttrekking of -infiltratie
O1. Algemene gegevens

Periode van de activiteiten
5a Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten?
Activiteit:

|

Begindatum: dd/mm/jjjj: |
Activiteit:

6

Einddatum: dd/mm/jjjj:

|

Einddatum: dd/mm/jjjj:

|

|

Begindatum: dd/mm/jjjj: |

> Geef een korte

|

|

Begindatum: dd/mm/jjjj: |
Activiteit:

Einddatum: dd/mm/jjjj:

Activiteiten

omschrijving
6a Omschrijf de aard van de activiteiten

6b Omschrijf de reden van de activiteiten

6c Omschrijf het doel van de activiteiten

7

Type melding
7a Gaat het om een nieuwe melding of om een wijziging van een melding?
Nieuwe melding
Aanvraag voor wijziging van een bestaande melding, namelijk:
Melding/kenmerk:

|

Verleend door/bevoegd gezag:

|

Datum:

|

Overzicht bijlagen bij blad O1
Vraag
4

> Voorzie de bijlage van
het juiste nummer

Benodigde bijlage
Situatietekening, kaart of
foto

Toelichting
Gebruik een situatietekening, kaart, foto of ander geschikt middel om de
precieze locatie van de activiteiten ten opzichte van de omgeving aan te
geven. Tekening en kaart zijn voorzien van een noordpijl. De schaal van
de kaart is 1:10.000, maar na overleg met de bevoegde instantie mag u
eventueel een andere schaal gebruiken.

Nummer
O1-4
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Melding

Grondwateronttrekking of -infiltratie
O2. Activiteitenkeuze en ondertekening

O2. Activiteitenkeuze en ondertekening
Inleiding
Vul dit onderdeel van de melding altijd in. Ga daarna door naar de keuzebladen die voor u van
toepassing zijn. Ten slotte ondertekent en verstuurt u de melding, inclusief bijlagen. Het is mogelijk
dat u naast de melding nog (andere) vergunningen nodig hebt of meldingen moet doen. Lees hier
meer over in de toelichting. Raadpleeg bij twijfel uw gemeente of de bevoegde instantie. Toelichting
(i) staat op een apart toelichtingenblad.

1

Keuze van activiteiten
1a Kruis aan wat van toepassing is op uw melding
Activiteit
Water in de bodem brengen of eraan
onttrekken

2

Toelichting
U wilt grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in
de bodem brengen (infiltreren). Ook onttrekkingen in verband
met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie.

Melding
A4

Ondertekening
2a Onderteken deze melding als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord
Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld
Datum:

|

Plaats:

|

Handtekening aanvrager:

|

Handtekening gemachtigde:

|

Aantal bijgevoegde bijlagen:

|

> Alleen als u
gemachtigd bent

3
> Zie de bijlage voor
contactgegevens van
bevoegde instanties
> Maak een kopie voor
eigen gebruik

Melding versturen
3a Stuur alle ingevulde onderdelen van de melding inclusief de bijlagen naar:
Waternet,
KMR/PA&V,
Antwoordnummer 39219,
1090 VC AMSTERDAM
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Melding

Grondwateronttrekking of -infiltratie
Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Melding grondwateronttrekking/infiltratie
Inleiding
Vul dit onderdeel in als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, waarbij grondwater
wordt onttrokken of water in de bodem wordt gebracht. Raadpleeg uw waterschap vooraf of u een
vergunning nodig hebt of dat u kunt volstaan met een melding. Raadpleeg echter de provincie in de
volgende gevallen:
•

Onttrekkingen of infiltraties voor industriële toepassingen, als meer dan 150.000 m³/jaar wordt
onttrokken
Onttrekkingen of infiltraties voor de openbare drinkwatervoorziening
Onttrekkingen of infiltraties voor een bodemenergiesysteem.

•
•

Vul ook het formulier Melding lozing besluit buiten inrichtingen
grondwater in een oppervlaktewaterlichaam wilt lozen.

in, als u het onttrokken

Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i)
staan op een apart toelichtingenblad.

1

Onttrekkingen
1a Wat is het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt?
grondwatersanering
drinkwater mens
beregening/gietwater/bevloeiing
drinkwater vee
Anders, namelijk:
industriële onttrekking
bronbemaling
bouwputbemaling
bodemsanering
1b Vul in de tabel de gegevens van de onttrekkingsputten in

> Ga bij meer putnummers
verder op een aparte
bijlage

Onttrekkingsputten
Nr.

Putnummer

Nr.

Nr.

Nr.

Nieuw of bestaand (n/b)

|

|

|

|

Diameter filter(s) (m)

|

|

|

|

Lengte filter(s) (m)

|

|

|

|

Bovenkant filter(s) t.o.v. NAP
(m±NAP)

|

|

|

|

Onderkant filter(s) t.o.v. NAP
(m±NAP)

|

|

|

|

Bovenkant filter(s) t.o.v.
maaiveld (m±mv)

|

|

|

|

Onderkant filter(s) t.o.v.
maaiveld (m±mv)

|

|

|

|

Geïnstalleerd vermogen (m3/uur)

|

|

|

|

Pompcapaciteit (m3/uur)

|

|

|

|

RD-coördinaten (X/Y)*

|

|

|

|

*plaatsaanduiding t.o.v .het Rijksdriehoeksnet

> Vul bij een tijdelijke
onttrekking ook het totaal
in

1c Geef de hoeveelheden water aan die u maximaal wilt onttrekken
|

m3 per uur

|

m3 per etmaal

|

m3 per maand

|

m3 per kwartaal

AGV20150521

6 van 9

Melding

! Bijlage

Grondwateronttrekking of -infiltratie
Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

|

m3 per jaar

|

m3 totaal

1d Voeg als bijlage toe: een beschouwing van de (mogelijk) negatieve gevolgen van de onttrekking(en) en hun
omvang.
1e Voeg als bijlage toe: een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de (mogelijk)
negatieve gevolgen van de onttrekking(en) te voorkomen of te beperken

! Bijlage

1f Wat gebeurt met het onttrokken grondwater, dat niet als proces-, beregenings- of koelwater wordt gebruikt?
Lozen in een oppervlaktewaterlichaam > Vul dan ook een Melding besluit buiten inrichtingen in.
Lozen via de gemeentelijke riolering
> Vraag hiervoor toestemming/vergunning aan uw gemeente.
Terugbrengen in de bodem/grondwater
Anders, namelijk:

2
> Ga bij meer putnummers

Infiltraties
2a Vul in de tabel de gegevens van de infiltratieputten in

verder op een aparte
bijlage

Infiltratieputten
Nr.

Putnummer

Nr.

Nr.

Nieuw of bestaand (n/b)

|

|

|

|

Diameter filter(s) (m)

|

|

|

|

Lengte filter(s) (m)

|

|

|

|

|

|

|

|

Bovenkant filter(s) t.o.v. NAP
(m±NAP)
Onderkant filter(s) t.o.v. NAP
(m±NAP)

Nr.

|

|

|

|

Bovenkant filter(s) t.o.v.
maaiveld (m±mv)

|

|

|

|

Onderkant filter(s) t.o.v.
maaiveld (m±mv)

|

|

|

|

Pompcapaciteit (m3/uur)

|

|

|

|

RD-coördinaten (X/Y)*

|

|

|

|

*plaatsaanduiding t.o.v .het Rijksdriehoeksnet

2b Geef de hoeveelheden water aan die u maximaal wilt infiltreren
|

m3 per uur

|

m3 per etmaal

|

m3 per maand

|

m3 per kwartaal

|

m3 per jaar

2c Op welke wijze wordt water geïnfiltreerd?
Bodeminfiltratie
Putinfiltratie
! Bijlage
! Bijlage
! Bijlage

2d Voeg als bijlage toe: een rapport met de herkomst en de samenstelling van het te infiltreren water
2e Voeg als bijlage toe: een beschouwing van de (mogelijk) negatieve gevolgen van de infiltratie(s) en hun omvang
2f Voeg als bijlage toe: een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de (mogelijk)
negatieve gevolgen van de infiltratie(s) te voorkomen of te beperken
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Melding

Grondwateronttrekking of –infiltratie
Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Contactinformatie
Inleiding
Hieronder vindt u adressen, telefoonnummers en websites van het waterschap AGV, regionale
diensten van Rijkswaterstaat en provincies. Deze contactgegevens kunt u onder andere nodig hebben
voor het houden van vooroverleg over uw melding.

1

Als het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ‘bevoegde gezag’ is om een watervergunning te
verlenen, kunt u het ingevulde formulier op pagina 5 ondertekenen en met de noodzakelijke bijlagen
zenden naar:
Waternet
KMR/PA&V
Antwoordnummer 39219
1090 VC AMSTERDAM
Een postzegel is niet nodig.
Voor vooroverleg kunt u bellen met de Klantenservice Waternet, T. 0900 93 94
(lokaal tarief).

2

Regionale diensten Rijkswaterstaat
Contactgegevens voor het aanvragen van vooroverleg:
Dienst Utrecht
Postbus 24094
3502 MB Utrecht
Telefoon (088) 797 3111

Dienst Noord-Holland
Postbus 3119
2001 DC Haarlem
Telefoon (023) 530 13 0

Dienst Zuid-Holland
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Telefoon (010) 402 62 00
Website voor alle diensten:
www.rws.nl

Aanvragen voor een watervergunning met Rijkswaterstaat als bevoegd gezag worden naar een
centraal loket gestuurd:
omgevingsloket@rws.nl (voor digitale aanvragen)
Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat (voor schriftelijke aanvragen)
Postbus 4142
6202 PA Maastricht

3

Provincies
Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Telefoon (030) 258 91 11
Website www.provincie-utrecht.nl

Provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Telefoon (023) 514 31 43
Website www.noord-holland.nl

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 441 66 11
Website www.zuid-holland.nl
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Toelichtingen
Inleiding
Op dit blad vindt u een toelichting bij de diverse onderdelen van het meldingformulier.

01

Algemene gegevens
4 Wees zo nauwkeurig en uitgebreid als mogelijk. De locatie is bepalend voor de vraag welke
instantie het bevoegd gezag is, en voor de controle van de voorgenomen activiteiten.
5 Geef zo concreet mogelijk aan wanneer de activiteiten beginnen. Vermeld bij een melding voor
een tijdelijke periode ook de te verwachten einddatum. Als u meerdere activiteiten van
uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u per activiteit aan om welke periode het gaat.
6b U motiveert uw melding en geeft duidelijk aan welk belang u hebt bij de voorgenomen
activiteiten.
6c Het doel van de activiteiten is mede bepalend voor de vraag welk bestuursorgaan als bevoegd
gezag optreedt, bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten als het gaat om één van de in artikel 6.4 van de
Waterwet omschreven categorieën grondwateronttrekkingen (gebruiksdoelen) of een waterschap als
het een andersoortige onttrekking betreft. Bij grondwateronttrekkingen is het gebruiksdoel ook
relevant om te kunnen toetsen op efficiënt en effectief gebruik van het te onttrekken grondwater,
zoals de eventuele noodzaak om drinkwaterkwaliteit te leveren.

O2

Activiteitenkeuze en ondertekening
Het kan zijn dat u naast een melding, ook vergunningen nodig hebt of andere meldingen moet doen.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mogelijke andere verplichtingen. Deze lijst is niet
compleet. Raadpleeg daarom uw gemeente of de bevoegde instantie voor regels die gelden in uw
specifieke situatie.
Milieuvergunning
Deze vergunning is soms vereist voor het oprichten of wijzigen van een inrichting (bedrijf) of voor het lozen van afvalwater
op de riolering (indirecte lozing). Veel inrichtingen vallen echter onder het Activiteitenbesluit, en u hebt dan geen
milieuvergunning nodig. Voor onder meer IPPC-bedrijven is het wettelijk verplicht om volgens een coördinatieregeling de
procedures voor de watervergunning en de milieuvergunning onderling af te stemmen. Zo wordt een aanvraag om een
watervergunning buiten behandeling gelaten als niet binnen zes weken ook een aanvraag om een milieuvergunning is
ingediend. Vraag de milieuvergunning aan bij de gemeente, of als het gaat om grote inrichtingen bij de provincie of het
ministerie van VROM.
Bouwvergunning
De bouwvergunning is vereist voor het bouwen van bouwwerken. In bepaalde gevallen is geen bouwvergunning vereist, zie
daarvoor het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken. Vraag de bouwvergunning aan
bij de gemeente.
Ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet
Deze ontheffing is vereist als u in gebieden met beschermde planten en dieren activiteiten wilt uitvoeren. Vraag de ontheffing
aan bij het ministerie van LNV.
Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet
De natuurbeschermingswetvergunning is vereist als u in of bij beschermde natuurgebieden activiteiten wilt uitvoeren. Vraag
de vergunning aan bij de provincie (of in uitzonderlijke gevallen bij het ministerie van LNV).
Melding op grond van het Activiteitenbesluit
Deze melding is nodig als u gaat lozen vanuit een inrichting die onder het Activiteitenbesluit valt. U kunt uw melding aan de
waterbeheerder digitaal doen door de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM: zie http://aim.vrom.nl) te gebruiken.
Meldingen op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens, het Besluit glastuinbouw, het Lozingenbesluit open teelt
en veehouderij
Deze meldingen zijn nodig als u vanuit een huishouden huishoudelijk afvalwater gaat lozen in een oppervlaktewaterlichaam
of op de bodem, als u een glastuinbouwbedrijf opricht of wijzigt of als u gaat lozen in verband met agrarische activiteiten.
Dien de melding in bij de waterbeheerder.
Melding op grond van het Besluit bodemkwaliteit
Deze melding is nodig als u grond of baggerspecie gaat toepassen (bijvoorbeeld in een oppervlaktewaterlichaam of binnen de
12-mijlszone van de Noordzee). Dien de melding in bij SenterNovem.
Andere meldingen van voorheen vergunningplichtige activiteiten
De meldingsplicht geldt voor een groot deel van de activiteiten waar tot voor kort op grond van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet of de Keur van het waterschap een vergunning of
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keurontheffing voor nodig was. Raadpleeg uw waterbeheerder!
Ontheffing van de provinciale landschapsverordening
Deze ontheffing is nodig als u een oppervlaktewaterlichaam wilt dempen. Vraag deze ontheffing aan bij de provincie.
Ontheffing op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer
Deze ontheffing is nodig als u een oppervlaktewaterlichaam wilt dempen met houtachtig materiaal. Vraag deze ontheffing
aan bij de provincie.
Vergunning op basis van de Ontgrondingenwet
De ontgrondingenvergunning is nodig als u grote hoeveelheden grond wilt ontgraven. Vraag deze vergunning aan bij de
provincie, of bij ontgronding in rijkswateren bij Rijkswaterstaat.
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
De m.e.r. is vaak verplicht als activiteiten groot van omvang zijn. In het Besluit milieueffectrapportage 1994 kunt u nagaan of
de m.e.r.-plicht in uw situatie geldt. Stuur in dat geval een m.e.r. mee met de aanvraag voor een watervergunning.
Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
De omgevingsvergunning is vereist bij bouw-, woon-, ruimte-, natuur- en milieu-activiteiten, en bij lozing van afvalwater via
de riolering (indirecte lozing). De omgevingsvergunning combineert onder meer de milieu- en bouwvergunning, en kunt u
aanvragen zodra de Wabo in werking treedt (naar verwachting in de loop van 2010). Vraag deze vergunning te zijner tijd aan
bij de gemeente.
Vul bij lozing van het grondwater op het oppervlaktewater, ook het formulier

“Melding lozing besluit buiten inrichtingen (Melding Blbi)” in
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