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Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten 
 

Bestaande onttrekkingen van grondwater voor bedekte teelten (glastuinbouw, teelt in tunnels) en pot- 

en containervelden moeten vóór 15 december 2015 aan het bestuur gemeld worden. U kunt de 

onttrekking melden door dit formulier in te vullen en terug te sturen naar Waterschap Peel en 

Maasvallei. 

 

Voor meer informatie en/of hulp bij het invullen van het meldingsformulier kunt u contact opnemen met 

het procesteam Vergunningen via telefoonnummer (077) 38 91 111, stuur een e-mail naar 

vergunningen@wpm.nl of kijk op www.wpm.nl 

 

U kunt de melding inclusief bijbehorende bescheiden versturen naar onderstaand adres: 

 

Waterschap Peel en Maasvallei 

t.a.v. procesteam Vergunningen 

Postbus 3390 

5902 RJ Venlo 

 

1. Aanvrager 

 

Bedrijf 

KvK-nummer  ___________________________________________________________ 

Vestigingsnummer ___________________________________________________________ 

Statutaire naam  ___________________________________________________________ 

Handelsnaam  ___________________________________________________________ 

 

Contactgegevens 

Geslacht   Man 

 Vrouw 

Voorletters  ___________________________________________________________ 

Voorvoegsels  ___________________________________________________________ 

Achternaam  ___________________________________________________________ 

Functie   ___________________________________________________________ 

 

Vestigingsadres bedrijf 

Postcode  ___________________________________________________________ 

Huisnummer  ___________________________________________________________ 

Straatnaam  ___________________________________________________________ 

Woonplaats  ___________________________________________________________ 
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Correspondentieadres 

Postcode  ___________________________________________________________ 

Huisnummer  ___________________________________________________________ 

Straatnaam  ___________________________________________________________ 

Woonplaats  ___________________________________________________________ 

 

Contactgegevens 

Telefoonnummer ___________________________________________________________ 

Faxnummer  ___________________________________________________________ 

E-mailadres  ___________________________________________________________ 

 

2. Registratie 

 

Staat u al geregistreerd in het grondwaterregister? 

 Ja, mijn registratienr.* is: _____________ 

 Nee 

 

* uw registratienr. begint met CD, CE, CF of een jaartal (bijv. CD*** of 00/***) 

 

3. Bedrijfstype 

 

 Glastuinbouw: _____________ ha 

 Tunnelteelt: _____________ ha 

 Pot- en containerteelt: _____________ ha 

 Stellingteelt: _____________ ha 

 Overig, nl.: _________________________________________________: _____________ ha 

 

4. Inrichting(en) 

 

Inrichting: _____________ _____________ _____________ 

  vaste/mobiele pomp* vaste/mobiele pomp* vaste/mobiele pomp* 

Aantal ha: ________  ________  ________ 

Pompcapaciteit:________ m
3
/uur ________ m

3
/uur ________ m

3
/uur 

Aantal putten: _____________ _____________ _____________ 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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5. Onttrekkingsput(ten) 

 

Inrichting _____________ 

Putnummer  _____________ _____________ _____________ 

Putdiepte: ________ m -mv ________ m –mv ________ m -mv 

Aantal filters: _____________ _____________ _____________ 

 

Kadastrale gegevens 

Gemeente: _____________ _____________ _____________ 

Sectie:  _____________ _____________ _____________ 

Nummer: _____________ _____________ _____________ 

 

Inrichting _____________ 

Putnummer  _____________ _____________ _____________ 

Putdiepte: ________ m -mv ________ m –mv ________ m -mv 

Aantal filters: _____________ _____________ _____________ 

 

Kadastrale gegevens 

Gemeente: _____________ _____________ _____________ 

Sectie:  _____________ _____________ _____________ 

Nummer: _____________ _____________ _____________ 

 

Inrichting _____________ 

Putnummer  _____________ _____________ _____________ 

Putdiepte: ________ m -mv ________ m –mv ________ m -mv 

Aantal filters: _____________ _____________ _____________ 

 

Kadastrale gegevens 

Gemeente: _____________ _____________ _____________ 

Sectie:  _____________ _____________ _____________ 

Nummer: _____________ _____________ _____________ 

 

De locatie van de onttrekkingsput(ten) dient aangegeven te worden op een duidelijke (kadastrale) 

situatietekening met vermelding van het betreffende putnummer. De ligging van de 

onttrekkingsput(ten) dient duidelijk herleidbaar te zijn. 
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6. Ondertekening 

 

Ik verklaar dit formulier en de daarbij behorende bescheiden, te weten ___ bijlage(n), naar waarheid te 

hebben ingevuld. 

 

Naam:  __________________________ 

Plaats:  __________________________ 

Datum:   __________________________ 

 

Handtekening: 
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Toelichting 

 
1. Aanvrager 

Hier vult u uw bedrijfsgegevens in. De registratie vindt plaats per locatie (vestigingsadres). Heeft u 

meer dan één vestigingsadres dan moet u per vestigingsadres een melding indienen. 

 
2. Registratie 

Als uw bedrijf al geregistreerd staat in het grondwaterregister, vult u hier uw registratienummer in. Uw 

gegevens worden dan geactualiseerd. 

 
3. Bedrijfstype 

Hier vult u uw bedrijfstype(s) in en per bedrijfstype het totaal aantal te beregenen of bevloeien hectare. 

 
4. Inrichting(en) 

Definitie: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater, bestaande uit 

een pomp en een of meerdere putten. 

Inrichting:  hier vult u het nummer van de inrichting in. Een inrichting krijgt twee nummers. 

Het eerste nummer geeft u zelf aan de inrichting, bijvoorbeeld ‘1’. Het tweede 

nummer geeft het waterschap aan de inrichting. Dit betreft een uniek nummer. 

Aantal ha: hier vult u in hoeveel hectare u beregent of bevloeit met de betreffende 

inrichting. Het aantal hectare van alle inrichtingen bij elkaar opgeteld moet 

overeenkomen met het aantal hectare zoals ingevuld bij punt 3. 

Vaste/mobiele pomp: een vaste pomp is een niet verplaatsbare opstelling van meestal één pomp en 

één put. Een mobiele pomp is verplaatsbaar en hiermee kan uit meerdere 

putten grondwater onttrokken worden. 

Pompcapaciteit:  hier vult u de bruto pompcapaciteit in, zoals aangegeven op bijvoorbeeld het 

typeplaatje. 

Aantal putten: hier vult u in uit hoeveel putten u grondwater onttrekt met de betreffende pomp 

ten behoeve van beregening en bevloeiing van bedekte teelten en pot- en 

containervelden. 

 
5. Onttrekkingsput(ten) 

Definitie: alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filter(s) 

voor het onttrekken van grondwater. 

Inrichting: hier vult u het nummer van de inrichting in. Dit moet overeenkomen met het 

nummer van de inrichting dat u bij punt 4 heeft ingevuld. 

Putnummer: hier vult u het nummer van de put in. Een put krijgt twee nummers. Het eerste 

nummer geeft u zelf aan de put, bijvoorbeeld ‘1’. In combinatie met inrichting ‘1’ 

wordt het putnummer dan ‘1.1’. Het tweede nummer geeft het waterschap aan 

de put. Dit betreft een uniek nummer. 

Putdiepte: hier vult u de diepte van de put in meter beneden maaiveld in. De putdiepte 

kunt u bijvoorbeeld terugvinden in de boorstaat. 

Aantal filters: hier vult u het aantal filters in. Het aantal filters kunt u bijvoorbeeld terugvinden 

in de boorstaat. 

Kadastrale gegevens: hier vult u de kadastrale gegevens in van het perceel waarop de put ligt. 

 
6. Ondertekening 

Hier vult u in hoeveel bijlagen u heeft bijgevoegd en vervolgens ondertekent u het formulier. 


