
Schema voor grondwateronttrekkingen 
 
In onderstaande tabel is het normenstelsel van registratie, algemene regels en de vergunningplicht 
weergegeven. 
 

REGIEM KWETSBAAR GEBIED  
 zoet zout 
Registratie Q > 0 m3 /uur Q > 0 m3 /uur 
Vergunningplicht Q > 0 m3 /uur Q > 0 m3 /uur 
Algemene regels (i.p.v. vergunningplicht),  Q < 100 m3 /uur en Q < 100 m3 /uur en 
alleen voor tijdelijke onttrekkingen Q < 1.000 m3 /maand en Q < 1.000 m3 /maand en 
 duur < 6 maanden duur < 6 maanden 
 NIET KWETSBAAR GEBIED  
 zoet zout 
Registratie Q > 5 m3 /uur Q > 5 m3 /uur 
Vergunningplicht Q > 10 m3 /uur of Q > 10 m3 /uur of 
 Q > 1.000 m3 /maand of  
 Q > 8.000 m3 /jaar  Q > 30.000 m3 /jaar 
Algemene regels (i.p.v. vergunningplicht), 10 < Q < 100 m3 /uur en 10 < Q < 100 m3 /uur en 
alleen voor tijdelijke onttrekkingen Q < 3.000 m3 /kwartaal en Q < 15.000 m3 /maand en 
 duur < 6 maanden Q < 30.000 m3 /6 maanden1 

en duur < 6 maanden 
   
Algemene regels (i.p.v. vergunningplicht), 
alleen voor beregening uit zoetwaterbel- 

10 < Q < 60 m3 /uur en 
Q < 3.000 m3 /kwartaal en  

 

len >15 meter of zoetwaterbellen tot de 
geohydrologische basis 

Q < 8.000 m3 /jaar 
 

 

   
1 Deze beperking geldt niet voor sleufbemalingen. 
 
Toelichting bij tabel 
Bij de normen voor registratie geldt voor Q = pompcapaciteit. Bij de normen voor vergunningplicht 
en de meldplicht voor algemene regels geldt voor Q = te onttrekken hoeveelheid grondwater per 
tijdseenheid. 
 
In de tabel staan de normen die gelden voor alle categorieën onttrekkingen. Registratie van een 
onttrekking in kwetsbaar gebied is altijd verplicht. In niet-kwetsbare gebieden is dat altijd het 
geval bij onttrekkingen waarmee per uur meer dan 5 m³ grondwater kan worden opgepompt.  
De interpretatie van de tabel wordt aan de hand van een voorbeeld geduid: Voor een onttrekking 
binnen kwetsbaar gebied is altijd een vergunning vereist tenzij het een tijdelijke onttrekking 
betreft die valt binnen de normen voor algemene regels (theoretische pompcapaciteit maximaal 100 
m³/uur en onttrekking minder dan 1.000 m³/maand en onttrekking duurt korter dan 6 maanden). 
 
Op grond van het Waterbesluit geldt een meldplicht voor de in de tabel vermelde onttrekkingen die 
onder algemene regels of registratie vallen. 


