
 

 

Vraag- en antwoordlijst 
 

Vraag Antwoord 

Ik heb een grondwateronttrekking met een pompcapaciteit van niet meer dan 

10 m
3
 per uur. Moet ik deze melden? 

U bent niet verplicht om uw grondwateronttrekking te melden. Wij vragen u echter om dit wel 

te doen. Het is namelijk mogelijk dat uw onttrekking in een bufferzone verdroogd 

natuurgebied ligt en/of dat u een diepe put in de Roerdalslenk of Venloschol heeft. In deze 

situaties valt uw onttrekking wel onder de algemene regel voor bedekte teelten en pot- en 

containervelden, mits vóór 15 december 2015 gemeld. Na deze datum is de vergunningplicht 

van toepassing. 

Bovendien willen wij graag inzicht krijgen in alle onttrekkingen, dus ook in de kleine 

onttrekkingen. 

Mijn grondwateronttrekking voor bedekte teelten en/of pot- en 

containervelden is al geregistreerd. Moet ik deze opnieuw melden? 

Ja, u moet deze opnieuw melden. Het is van belang dat wij een actueel en compleet 

overzicht krijgen van alle grondwateronttrekkingen voor bedekte teelten en pot- en 

containervelden. 

Ik ben de eigenaar van een glastuinbouwbedrijf maar niet de gebruiker. Wie 

moet de grondwateronttrekking melden? 

De gebruiker moet de grondwateronttrekking melden. Deze is namelijk aansprakelijk voor het 

naleven van de regelgeving. 

Er is een (of ik ben de) nieuwe gebruiker. Wat moet ik doen? U kunt gebruik maken van ons overdrachtsformulier om de tenaamstelling van de registratie 

te wijzigen. 

Ik heb meerdere kassen. Moet ik per kas een melding doen? De registratie vindt plaats per locatie (vestigingsadres). Op een locatie kunnen meerdere 

inrichtingen (= pomp + put(ten)) aanwezig zijn. Als uw kassen dus hetzelfde vestigingsadres 

hebben, hoeft u maar één melding te doen. 

Ik heb een uitbreiding van mijn bedrijfsareaal. Wat moet ik doen? Als u voor uw nieuwe totale bedrijfsareaal niet meer grondwater nodig heeft dan de maximale 

hoeveelheid zoals vastgesteld bij de melding (aantal gemelde ha x 12.500 m
3
 per jaar), hoeft 

u niets te doen. Heeft u wel meer grondwater nodig, dan moet u een vergunning aanvragen 

voor uw totale bedrijfsareaal en vervalt uw melding. 

Ik heb een bedrijf dat deels in Noord-Brabant en deels in Limburg ligt. Wat 

moet ik nu doen? 

De locatie van de put is bepalend. Als uw put in Limburg ligt moet u de grondwateronttrekking 

bij ons melden. Anders valt u onder de regelgeving van de Brabantse waterschappen. 

Ik heb een gemengd bedrijf. Hoe moet ik hiermee omgaan? U moet uw onttrekking voor bedekte teelten en pot- en containervelden bij het waterschap 

melden. Voor uw onttrekking voor open teelten blijft de regelgeving hetzelfde. 

Kan ik mijn mobiele pomp ook gebruiken op andere locaties en/of voor het 

beregenen van open teelten? 

U mag uw mobiele pomp alleen gebruiken in combinatie met de put(ten) die aan deze 

inrichting gekoppeld zijn. Uitgezonderd hiervan zijn mobiele pompen voor beregening en 

bevloeiing van open teelten die uiterlijk op 1 januari 2008 zijn opgenomen in het 

grondwaterregister. Deze pompen krijgen een dubbele registratie en mogen in principe 



 

 

gebruik maken van elke geregistreerde onttrekkingsput voor beregening en bevloeiing van 

open teelten. 

Ik heb tijdelijke en/of wisselende teelten. Is het mogelijk om een 

grondwateronttrekking te verplaatsen? 

Nee, dit is niet mogelijk. Grondwateronttrekkingen voor bedekte teelten en pot- en 

containervelden zijn locatie gebonden. Als de onttrekking op de gemelde locatie beëindigd 

wordt, vervalt de melding. Voor de onttrekking op de nieuwe locatie moet u een vergunning 

aanvragen. 

Ik wil mijn grondwateronttrekking voor open teelten omzetten in een 

grondwateronttrekking voor bedekte teelten of vice versa. Kan dit? 

Voor nieuwe grondwateronttrekkingen voor bedekte teelten is de vergunningplicht van 

toepassing, ook als er al een grondwateronttrekking voor open teelten aanwezig is. Omzetten 

van een grondwateronttrekking voor bedekte teelten in open teelten is niet toegestaan. 

Uitgezonderd hiervan zijn grondwateronttrekkingen voor beregening en bevloeiing van open 

teelten die uiterlijk op 1 januari 2008 zijn opgenomen in het grondwaterregister. Deze 

pompen krijgen een dubbele registratie. 

Ik teel paddenstoelen (o.a. champignons) en/of witlof. Valt mijn 

grondwateronttrekking ook onder de algemene regels voor bedekte teelten 

en pot- en containervelden? 

Nee, uw grondwateronttrekking valt niet onder de algemene regels voor bedekte teelten en 

pot- en containervelden. Het (grond-)water in deze sectoren wordt slechts voor een beperkt 

deel gebruikt voor het bevloeien van de teelt. Daarmee is sprake van een afwijkend gebruik 

ten opzichte van andere vormen van bedekte teelt. U kunt contact opnemen met het 

waterschap. Wij zullen beoordelen welke regelgeving wel op uw onttrekking van toepassing 

is. 

Ik maak gebruik van nieuwe teeltvormen zoals drijvende teelt. Valt mijn 

grondwateronttrekking ook onder de algemene regels voor bedekte teelten 

en pot- en containervelden? 

U kunt contact opnemen met het waterschap. Wij zullen beoordelen welke regelgeving op uw 

grondwateronttrekking van toepassing is. 

Ik heb een grondwateronttrekking van meer dan 150.000 m
3
 per jaar. Moet ik 

nu bij de provincie Limburg een vergunning aanvragen? 

Nee, dit betreft alleen industriële grondwateronttrekkingen van meer dan 150.000 m
3
 per jaar. 

Vallen andersvormige (zoals rechthoekige) constructies niet onder de 

definitie van een tunnel en dus niet onder de algemene regel? 

Na het indienen van de melding vindt een inspectie plaats. Tijdens deze inspectie wordt 

beoordeeld of de onttrekking onder de algemene regel valt.  

Vallen (tijdelijke) constructies die gedurende het hele groeiseizoen 

(permanent) overtrokken zijn onder de definitie van een tunnel of wordt met 

permanent overtrokken een overtrekking van 365 dagen per jaar bedoeld?  

Na het indienen van de melding vindt een inspectie plaats. Tijdens deze inspectie wordt 

beoordeeld of de onttrekking onder de algemene regel valt. 

Ik heb al concrete plannen voor een nieuw, of uitbreiding van een, 

glastuinbouwbedrijf of pot- en containerveld. Kan ik de 

grondwateronttrekking alvast melden? 

U kunt contact opnemen met het waterschap. Wij zullen beoordelen of de 

grondwateronttrekking alvast gemeld kan worden of dat hier later een vergunning voor moet 

worden aangevraagd. 

 

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u bellen met Waterschap Peel en Maasvallei via telefoonnummer (077) 38 91 111 of Waterschap Roer en Overmaas via telefoonnummer 

(046) 42 05 700. 


