PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/17
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 29 maart 2005 hebben vastgesteld
de integrale tekst van de Verordening waterhuishouding Limburg 1997, zoals deze luidt
na de wijziging, vastgesteld door Provinciale Staten op 4 februari 2005 (Provinciaal
Blad 2005/10)

VERORDENING WATERHUISHOUDING LIMBURG 1997

HOOFDSTUK

1

Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder
a. wet: in hoofdstuk 5, de Grondwaterwet;
in hoofdstuk 6, de Wet op de waterhuishouding;
in hoofdstuk 7, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
b. waterhuishoudingsplan: plan, als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de
waterhuishouding;
c. beheersplan: plan, als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de waterhuishouding;
d. kwantiteitsbeheer: de zorg voor het oppervlaktewater in kwantitatief opzicht zowel
in hydrologische als in morfologische zin;
e. kwaliteitsbeheer: de zorg voor het oppervlaktewater in kwalitatief opzicht zowel in
fysisch-chemische als biologische zin;
f.
beheerders: kwantiteits- en kwaliteitsbeheerder;
g. oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren in Limburg niet in beheer zijnde bij
het Rijk;
h. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2.1 van de Provinciale
milieuverordening Limburg en artikel 8, tweede lid, van de Wet op de
waterhuishouding;
i.
vaststellen: vaststellen en herzien;
j.
functie(s): de in het waterhuishoudingsplan en de beheersplannen toegekende
functie(s);
k. Richtlijnen putten en bemalingen: de bij besluit van Gedeputeerde Staten van 4
februari 1997 vastgestelde richtlijnen voor putten en bemalingen, met nadien vast
te stellen wijzigingen;
l.
pompcapaciteit: de door een inrichting, als bedoeld in de Grondwaterwet,
maximaal mogelijk te onttrekken hoeveelheid grondwater in m³/uur;
m. grasland: landbouwgrond waarop gras wordt geteeld met uitzondering van
grasland dat in bewerking is bij een graszodenbedrijf;
n. grondsanering: het verwijderen of ontgraven van verontreinigde grond;
o. grondwatersanering: het onttrekken van grondwater door middel van een inrichting
om de kwaliteit van grond of grondwater te verbeteren;
p. noodvoorzieningen: hetgeen de Grondwaterwet daaronder verstaat;
q. veedrenkputten: inrichtingen voor het drenken van vee waarvan de pomp niet

r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
z’

mechanisch wordt aangedreven;
afvoeren, aanvoeren, lozen, onttrekken: hetgeen de Wet op de waterhuishouding
in artikel 24 daaronder verstaat;
ontwateringsmiddel: drainagebuis, greppel, sloot, watergang;
inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Grondwaterwet;
open teelten: alle teelten in de volle grond, met uitzondering van bedekte teelten
en teelten los van de ondergrond;
nachtvorstbestrijding: beregening met als doel het gewas tegen nachtvorst te
beschermen;
druppelbevloeiing: een leidingensysteem in gewasrijen waardoor gericht
druppelsgewijs water wordt toegediend;
beregeningsboom: een horizontaal geplaatste leiding voorzien van spuitopeningen
die over het gewas wordt voortbewogen;
eb- en vloedsysteem: het tijdelijk onder water zetten van een wortelzone waarbij
het teveel aan water wordt teruggewonnen en zoveel mogelijk wordt hergebruikt;
recirculatie: een gesloten watergiftsysteem waarbij het overtollige water wordt
opgevangen en zoveel mogelijk wordt hergebruikt;
boomteelt: de teelt van siergewassen zoals sierheesters, coniferen, laanbomen,
en rozen met uitzondering van teelten los van de ondergrond.

HOOFDSTUK 2

Waterhuishoudingsplan

Procedure
1.

Artikel 2.1

Inzagetermijn

Gedeputeerde Staten leggen het ontwerp en het vastgestelde plan voor een ieder ter
inzage in de gemeentehuizen, in het kantoor van de beheerders en in het
Gouvernement.
Artikel 2.2

Overleg

Gedeputeerde Staten voeren over de hoofdlijnen van het op te stellen ontwerp, over
het ontwerp, over de ingebrachte zienswijzen en over de manier waarop er rekening
mee wordt gehouden overleg met de betrokken beheerders.

HOOFDSTUK 3

Beheersplannen

Inhoud
Artikel 3.1

Inrichting beheersplannen

1. De algemene besturen van de beheerders stellen een beheersplan gezamenlijk
vast.
2. Het beheersplan omvat zowel de kwantiteitsaspecten als de kwaliteitsaspecten - in
onderlinge samenhang - van de oppervlaktewateren en bevat tenminste:
a. de beschrijving van de bestaande situatie van het beheersplangebied en de
oppervlaktewateren of stelsels van oppervlaktewateren;
b. het resultaat van het beheer dat in de voorafgaande beheersplanperiode is
gevoerd;
c. de vastlegging van de functies van de oppervlaktewateren en - voor zover van
toepassing - van de bijzondere gebruiksdoeleinden;
d. de gewenste situatie en de doelstellingen inzake de inrichting, het beheer en
het onderhoud van de oppervlaktewateren mede in relatie tot de
grondwaterstanden en grondwaterstromingen;
e. een omschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de
vastgelegde functies en - voor zover van toepassing - bijzondere
gebruiksdoeleinden en de doelstellingen te bereiken, alsmede de prioriteiten en
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3.
4.

de fasering van de maatregelen;
f. het te voeren beheer in gewone en in buitengewone omstandigheden;
g. een omschrijving van de wijze van monitoring van het watersysteem en de
effecten van uitgevoerde maatregelen;
h. een raming van de kosten van de maatregelen, voor zover die gedurende de
beheersplanperiode tot stand worden gebracht, alsmede een overzicht van de
wijze waarop die worden gedekt;
i. een raming van het verloop van de op te leggen heffingen en omslagen.
Het beheersplan gaat vergezeld van een toelichting, die onder meer bestaat uit
kaarten van tenminste een schaal van 1:100.000 en overzichten van het in het
tweede lid, onder e en h bedoelde.
Deze kaarten zijn gebiedsdekkend en leggen vast de waterhuishoudkundige
toestand van het oppervlaktewater en de bestaande en geplande
waterhuishoudkundige werken en maatregelen.

Artikel 3.2
1.
2.

Periodieke herziening

Het beheersplan wordt tenminste éénmaal in de vier jaren herzien.
De beheerders kunnen de in het eerste lid bedoelde herziening bij gezamenlijk
besluit, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, eenmaal met ten hoogste
vier jaren uitstellen.

Procedure
Artikel 3.3

Openbare voorbereiding

De algemene besturen van de beheerders regelen bij verordening de wijze waarop in
ieder geval aan belanghebbenden inspraak wordt geboden op het ontwerp van een
beheersplan.
Artikel 3.4
1.

2.

De beheerders voeren alvorens een ontwerp vast te stellen tenminste overleg met:
a. de dagelijkse besturen van de aangrenzende beheerders;
b. burgemeester en wethouders van de gemeenten, die geheel of gedeeltelijk zijn
gelegen binnen het gebied waarop het ontwerp betrekking heeft;
c. Gedeputeerde Staten.
De beheerders zenden het ontwerpbeheersplan toe aan de bestuursorganen, als
bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.5
1.
2.

Overleg

Goedkeuring

De beheerders leggen het vastgestelde beheersplan aan Gedeputeerde Staten ter
goedkeuring voor vergezeld van de ontvangen zienswijzen en van hun eigen
beschouwingen daarover.
Gedeputeerde Staten winnen het advies in van de commissie.

Uitvoering
Artikel 3.7
1.
2.
3.

4.

Uitvoeringsprogramma

De beheerders stellen jaarlijks gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op.
Zij houden daarbij rekening met het waterhuishoudingsplan en het beheersplan.
In het uitvoeringsprogramma worden tenminste opgenomen:
a. het resultaat van de uitvoering van het programma van het aan de
voorbereiding voorafgaande kalenderjaar;
b. de realiseringstermijn en uitvoeringswijze van de voorgenomen maatregelen
voor het volgende kalenderjaar, de uitvoerende beheerders alsmede de
kosten, de verdeling daarvan over de beheerders en de raming van het
benodigde budget van onderzoek en maatregelen in het volgende
kalenderjaar.
De beheerders zenden het uitvoeringsprogramma vóór 31 december van het jaar
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voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor het programma geldt aan
Gedeputeerde Staten.
HOOFDSTUK 4

Gebieden

Algemeen
Artikel 4.1 Begripsomschrijving
1. Onder gebieden wordt verstaan de ecologische beschermingsgebieden en de
prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als
zodanig zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende kaarten.
2. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de in het eerste lid bedoelde
gebieden en de in dat lid bedoelde kaarten wijzigen.

Artikel 4.2

Wijzigingsbevoegdheid

1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd de begrenzing van de in artikel 4.1, tweede lid,
bedoelde kaarten te wijzigen overeenkomstig een onherroepelijk geworden
bestemmingsplan.
2. Op de voorbereiding van het besluit bedoeld in het eerste lid is de procedure van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

HOOFDSTUK 5

Kwantiteitsbeheer grondwater

Registratieplicht
Artikel 5.1
1.

2.
3.

Uitzondering registratieplicht

De in artikel 11, eerste lid, van de wet genoemde verplichting tot registratie is niet
vereist voor:
a. inrichtingen waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur;
b. veedrenkputten;
c. noodvoorzieningen.
Het gestelde in het eerste lid, onder a, is niet van toepassing op inrichtingen
gelegen binnen de gebieden zoals bedoeld in artikel 4.1.
Het gestelde in het eerste lid, onder a, is niet van toepassing op inrichtingen
gelegen binnen het gebied dat als Roerdalslenk is aangeduid op de bij deze
verordening behorende kaart waarmee onder de bovenste Brunssumklei
grondwater wordt onttrokken.

Artikel 5.2

Registratieformulier

1. Bij het voldoen aan de registratieplicht zoals bedoeld in artikel 11 van de wet dient
gebruik gemaakt te worden van het door Gedeputeerde Staten vast te stellen
formulier.
2. Gedeputeerde Staten kunnen voor verschillende categorieën van inrichtingen
verschillende formulieren vaststellen.
Artikel 5.3

Ambtshalve inschrijving

1. Gedeputeerde Staten kunnen een inrichting die niet volgens artikel 11 van de wet is
opgegeven, ambtshalve in het register, als bedoelt in artikel 13 van de wet,
inschrijven.
2. Bij een inschrijving zoals bedoeld in het eerste lid wordt als datum van inschrijving
aangehouden 1 januari van het jaar waarin de inschrijving plaatsvindt.
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Vergunningplicht
Artikel 5.4

Uitzondering vergunningplicht

Een vergunning tot het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 14, eerste lid
van de wet is niet vereist voor:
a. inrichtingen, waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur,
voor zover deze inrichtingen:
1. zijn gelegen buiten de gebieden zoals bedoeld in artikel 4.1; of
2. zijn gelegen in het gebied dat als Roerdalslenk is aangeduid op de bij deze
verordening behorende kaart en uitsluitend worden gebruikt voor het onttrekken
van grondwater boven de bovenste Brunssumklei.
b. veedrenkputten;
c. noodvoorzieningen.
Artikel 5.5
1.
2.

3.

Over te leggen gegevens

Bij een aanvraag om een vergunning zoals bedoeld in artikel 14, eerste lid, of
wijziging van een vergunning zoals bedoelt in artikel 16, eerste lid, van de wet,
wordt gebruik van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier.
Bij een aanvraag worden de volgende gegevens overgelegd:
- voor zover van toepassing een uittreksel uit het register van de Kamer van
Koophandel waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid namens de
rechtspersoon blijkt;
- indien een gemachtigde optreedt, een schriftelijke machtiging.
Indien Gedeputeerde Staten dit nodig achten is de aanvrager verplicht nadere
gegevens te overleggen en inzicht te geven in de gevolgen van de onttrekking of
de infiltratie voor de stand en de kwaliteit van het grondwater en de gevolgen voor
de omgeving.

Algemene regels
Artikel 5.6

Gevallen

De in artikel 5.7 gestelde algemene regels zijn van toepassing op inrichtingen die zijn
gelegen buiten de in artikel 4.1 bedoelde gebieden en die uitsluitend worden gebruikt
voor:
a. inrichtingen die uitsluitend worden gebruikt voor het drooghouden van een
bouwput voor bouwkundige, waterbouwkundige of civieltechnische werken en
inrichtingen die bij wijze van proef of voor grondsanering grondwater onttrekken,
waarbij:
1. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50.000 m³ per
maand en
2. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 100 m³/uur en
3. de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden;
b. inrichtingen die uitsluitend worden gebruikt voor grondwatersanering, waarbij:
1. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 20.000 m³ per
maand en
2. de onttrekking niet langer duurt dan 30 maanden.
Artikel 5.7
1.
2.

Algemene regels

Diegene die grondwater onttrekt met een inrichting voor wie de verplichting als
bedoeld in artikel 11 van de wet niet geldt, doet tenminste een maand voordat met
de onttrekking wordt begonnen daarvan melding bij Gedeputeerde Staten.
Deze melding geschiedt door middel van een door Gedeputeerde Staten
vastgesteld formulier.
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3.

Diegene die grondwater onttrekt met een inrichting zoals bedoeld in artikel 5.6,
onder a en b neemt de volgende algemene regels in acht:
a. de verlaging van de grondwaterstand, de hoeveelheid en duur van de
onttrekking zijn niet meer
dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het werk;
b. de omgeving van de pompput wordt zodanig schoongehouden dat
verontreiniging van het watervoerende pakket wordt voorkomen;
c. voorkomen wordt dat verontreinigd water via de pompinstallatie in een
watervoerend pakket terugstroomt;
d. de Richtlijnen putten en bemalingen worden in acht genomen.

Artikel 5.7a
1.

2.

Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting die is gelegen
buiten de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen
bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten,
die uitsluitend wordt gebruikt voor beregening of bevloeiing van open teelten en
waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60 m 3
per uur neemt de volgende algemene regels in acht:
a. De benodigde beregenings- of bevloeiingsgift wordt bepaald overeenkomstig
de methodiek en met behulp van de instrumenten, als beschreven in de
Nadere regels voor beregenen op maat, welke door Gedeputeerde Staten
worden vastgesteld voor 1 november 2000.
b. Elke beregenings- of bevloeiingsgift wordt geregistreerd op een door
Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
c. Per inrichting wordt in ieder geval de gemeten pompcapaciteit, de
bedrijfsoppervlakte, de beregende oppervlakte en de uren dat de inrichting in
werking is geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen
formulier.
d. De onder b en c bedoelde formulieren worden gedurende een periode van ten
minste 5 jaar bewaard.
e. Beregening of bevloeiing vindt enkel plaats op de tijdstippen waarop en in de
hoeveelheden waarin dat volgens de onder a bedoelde methodiek noodzakelijk
is.
Gedeputeerde Staten kunnen de in het eerste lid, onder a, bedoelde nadere
regels en de in het eerste lid, onder b en c, bedoelde formulieren wijzigen.

Artikel 5.7b
1.

2.
3.

4.

Beregenen op maat

Uitzonderingen

De in artikel 5.7a, eerste lid, opgenomen algemene regels zijn niet van toepassing
op de in dat lid bedoelde personen die uitsluitend beregenen of bevloeien middels:
a. druppelbevloeiing;
b. beregeningsboom;
c. eb- en vloedsysteem; of
d. recirculatie.
De in artikel 5.7a, eerste lid opgenomen algemene regels zijn niet van toepassing
op de in dat lid bedoelde personen die uitsluitend boomteelt beregenen of
bevloeien.
De in artikel 5.7a, eerste lid opgenomen algemene regels zijn niet van toepassing
op onttrekkingen door middel van inrichtingen die zijn gelegen buiten de
ecologische beschermingsgebieden die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel
4.1 bedoelde kaarten en waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet
meer bedraagt dan 10 m3 per uur.
De in artikel 5.7a, eerste lid, opgenomen algemene regels zijn niet van toepassing
op onttrekkingen waarvoor de in artikel 5.7c en artikel 5.7d bedoelde verboden
gelden.

Artikel 5.7c

Onttrekkingsverbod Roerdalslenk

1. In het gebied dat als Roerdalslenk is aangeduid op de bij deze verordening
behorende kaart is het verboden om onder de bovenste Brunssumklei middels een
inrichting grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of bevloeiing.
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2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor inrichtingen:
a. waarvoor de put is geboord met een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van
de Provinciale milieuverordening Limburg die is verleend uiterlijk op de datum
waarop dit artikel in werking treedt en
b. waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur.
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen waarbij de te
onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 60 m3 per uur.
Artikel 5.7d

Onttrekkingsverbod Venloschol

1. In het deel van de Venloschol dat als zodanig is aangeduid op de bij deze
verordening behorende kaart is het verboden om dieper dan 5 meter boven NAP
middels een inrichting grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of
bevloeiing.
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen die op de
datum waarop dit artikel in werking treedt ) overeenkomstig het bepaalde in artikel
11 van de wet zijn gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is
verleend.
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen waarbij de te
onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 60 m3 per uur.
Artikel 5.7e

Nachtvorstbestrijding

1.

Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting:
a. die is gelegen buiten de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen
gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1
bedoelde kaarten;
b. ten behoeve van de nachtvorstbestrijding;
c. waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60
m3 per uur;
neemt de in dit artikel genoemde algemene regels in acht.
2. Elke beregenings- of bevloeiingsgift wordt geregistreerd op een door
Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
3. Per inrichting wordt in ieder geval de gemeten pompcapaciteit, de beregende
oppervlakte en de uren dat de inrichting in werking is geregistreerd op een door
Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
4. De onder b en c bedoelde formulieren worden gedurende een periode van ten
minste 5 jaar bewaard.
Artikel 5.7f

Zuinige technieken

1. Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting:
a. die is gelegen buiten de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen
gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1
bedoelde kaarten;
b. die wordt gebruikt voor beregening of bevloeiing middels druppelbevloeiing,
beregeningsboom, eb- en vloedsysteem of recirculatie;
c. waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60 m 3
per uur;
neemt de in dit artikel vervatte algemene regels in acht.
2. Per inrichting wordt in ieder geval de gemeten pompcapaciteit, de beregende
oppervlakte, de oppervlakte die met zuinige technieken wordt beregend of bevloeid
en de uren dat de inrichting in werking is geregistreerd op een door Gedeputeerde
Staten vast te stellen formulier.
3. De in het tweede lid bedoelde formulieren worden gedurende een periode van ten
minste 5 jaar bewaard.
4. Indien:
1. een onttrekker zowel onttrekt ten behoeve van een wijze van beregening of
bevloeiing als bedoeld in artikel 5.7b, eerste lid als voor een wijze van
beregening of bevloeiing als bedoeld in artikel 5.7a of artikel 5.7g en
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2.

een wijze van beregening of bevloeiing als bedoeld in artikel 5.7b, eerste lid
wordt toegepast op meer dan 50% van de beregende oppervlakte van het
bedrijf van de onttrekker;
worden in afwijking van het bepaalde in artikel 5.7a en 5.7g de algemene regels,
vervat in de leden 2 tot en met 5, eveneens in acht genomen voor de onttrekking
ten behoeve van de beregening of bevloeiing als bedoeld in artikel 5.7a of artikel
5.7g.
5. In dit artikel wordt verstaan onder beregende oppervlakte: de oppervlakte, gelegen
in Limburg, die
door een onttrekker wordt beregend of bevloeid uit grondwater.
Artikel 5.7g
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Boomteelt

Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting:
a. die is gelegen buiten de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen
gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1
bedoelde kaarten;
b. die wordt gebruikt voor beregening of bevloeiing van boomteelt;
c. waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 10 m3 per
uur maar niet meer bedraagt dan 60 m3 per uur;
neemt de in dit artikel vervatte algemene regels in acht.
De benodigde beregenings- of bevloeiingsgift wordt bepaald overeenkomstig de
methodiek en met behulp van de instrumenten, als beschreven in de Nadere regels
voor beregenen boomteelt, welke door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.
Elke beregenings- of bevloeiingsgift wordt geregistreerd op een door
Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
Per inrichting wordt in ieder geval de gemeten pompcapaciteit en de uren dat de
inrichting in werking is geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te
stellen formulier.
De in het derde en vierde lid bedoelde formulieren worden gedurende een periode
van ten minste 5 jaar bewaard.
Beregening of bevloeiing vindt enkel plaats op de tijdstippen waarop en in de
hoeveelheden waarin dat volgens de onder a bedoelde methodiek noodzakelijk is.
Gedeputeerde Staten kunnen de in het tweede lid bedoelde nadere regels en de
in het derde en vierde lid bedoelde formulieren wijzigen.
Indien boomteelt wordt beregend of bevloeit middels druppelbevloeiing,
beregeningsboom, eb- en vloedsysteem of recirculatie is het bepaalde in artikel
5.7f van toepassing.

Artikel 5.7h

Nieuwe onttrekkingen in prioritaire gebieden en bufferzones

1.

In de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die
als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten is het verboden
om middels een inrichting grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of
bevloeiing.
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor inrichtingen, gelegen in de
in het eerste lid bedoelde gebieden, die op de datum waarop dit artikel in werking
treedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of
waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is verleend.
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen waarbij de te
onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 60 m3 per uur.
Artikel 5.7i

Nieuwe onttrekkingen in kansrijke gebieden en bufferzones

1.

In de kansrijke gebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig
zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart is het verboden om
middels een inrichting grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of
bevloeiing.
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor inrichtingen, gelegen in de
in het eerste lid bedoelde gebieden, die op de datum waarop dit artikel in werking
treedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of
waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is verleend.
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3.

Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen waarbij de te
onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 60 m3 per uur.

Advisering commissie
Artikel 5.8

Uitzondering horen commissie

Indien uit de gegevens als bedoeld in artikel 5.5 blijkt dat deze voldoende inzicht geven
in de gevolgen van de onttrekking, hoeft de commissie niet te worden verzocht over
een vergunningaanvraag advies uit te brengen, tenzij die aanvraag betrekking heeft op:
a. een onttrekking voor een bronbemaling of grondwatersanering van 2.000.000 m³ of
meer per jaar dan wel een uitbreiding daarvan;
b. een onttrekking, niet begrepen onder a, van 1.000.000 m³ of meer per jaar dan wel
een uitbreiding daarvan.
Overige bepalingen
Artikel 5.9

Wijziging inrichting

Diegene die grondwater onttrekt met een inrichting zoals bedoeld in artikel 5.4 doet van
wijzigingen van de inrichting, waaronder tevens te verstaan veranderingen in de
pompcapaciteit of in de wijze van onttrekking of uitvoering, terstond mededeling aan
Gedeputeerde Staten.
Het bepaalde is ook van toepassing voor de houder van een werk tot infiltratie.
Artikel 5.10

Afdichten pompputten

Na beëindiging van de onttrekking dienen de onttrekkings- en retourputten in
overeenstemming met de Richtlijnen putten zodanig te worden afgedicht of afgewerkt
dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen.

HOOFDSTUK 6

Kwantiteitsbeheer oppervlaktewater

Registratie
Artikel 6.1
1.

2.
3.

Meldplicht

Degene, die water afvoert naar, aanvoert uit, loost in of onttrekt aan een
oppervlaktewater meldt aan de kwantiteitsbeheerder de wijze van afvoer, aanvoer,
lozing of onttrekking, indien:
a. meer dan 10 m³ water per uur kan worden aangevoerd of geloosd of meer dan
5 m³ water per uur kan worden afgevoerd of onttrokken;
b. de capaciteit van een afvoer, lozing, aanvoer of onttrekking die eerder bij de
kwantiteitsbeheerder gemeld is, meer dan twintig procent toe of afneemt.
De kwantiteitsbeheerder kan voor afzonderlijke wateren het aantal gevallen waarin
de meldplicht geldt bij verordening uitbreiden.
De meldplicht geldt niet indien voor de lozing, onttrekking afvoer en aanvoer:
a. ingevolge artikel 6.2 en 6.3 een vergunning is vereist;
b. een vergunning is verleend, die ingevolge artikel 60, derde lid, van de wet als
een vergunning op grond van die wet wordt beschouwd.

Vergunning
Artikel 6.2
1.

Afvoeren en lozen

Het is verboden om zonder vergunning als bedoeld in artikel 24 van de wet water
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2.
3.

af te voeren naar of te lozen in oppervlaktewateren, indien op die wijze meer dan
20 m³ per uur kan worden afgevoerd of geloosd.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt het verbod voor alle lozingen
op oppervlaktewateren met behulp van ontwateringsmiddelen die zijn gelegen in
de gebieden zoals bedoeld in artikel 4.1.
De kwantiteitsbeheerder is bevoegd de verboden ingevolge het eerste lid en
tweede lid bij verordening uit te breiden.

Artikel 6.3
1.
2.

Aanvoeren en onttrekken

Het is verboden om zonder vergunning als bedoeld in artikel 24 van de wet water
aan te voeren uit of te onttrekken aan oppervlaktewateren, indien op die wijze
meer dan 10 m³ per uur kan worden aangevoerd of onttrokken.
De kwantiteitsbeheerder is bevoegd de verboden ingevolge het eerste lid bij
verordening uit te breiden.

HOOFDSTUK 7

Kwaliteitsbeheer oppervlaktewater

Vergunningen
Artikel 7.1

Lozing op oppervlaktewater

De bevoegdheid, bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet, wordt geheel opgedragen
aan de kwaliteitsbeheerder.
Artikel 7.2

Lozing op zuiveringtechnisch werk

Onverminderd het gestelde in artikel 1, tweede lid, van de wet is het verboden zonder
vergunning van de kwaliteitsbeheerder afvalstoffen te lozen op een werk, dat dient voor
transport of zuivering van afvalwater of van gezuiverd afvalwater en dat in eigendom,
beheer of onderhoud is bij die beheerder.
Artikel 7.3

Samenwerking

De kwaliteitsbeheerder streeft bij de uitoefening van zijn taak en de hem toegekende
bevoegdheden, waar dat doelmatig is, naar samenwerking op chemisch, technisch en
administratief gebied, met andere lichamen, aan wie een gelijksoortige taak is
opgedragen, waaronder het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling.

HOOFDSTUK 8

Samenwerking en afstemming

Afstemming tussen beheerders en gemeenten
Artikel 8.1
1.

Overleg

Het gemeentebestuur pleegt in een vroegtijdig stadium van voorbereiding van
besluiten, als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, overleg met de
betreffende kwaliteitsbeheerder en de kwantiteitsbeheerder over.
a. de waterhuishoudkundige aspecten binnen het gebied waar de besluiten
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2.

betrekking op hebben;
b. de financiële consequenties van de noodzakelijke aanpassingen van de
waterhuishoudkundige infrastructuur en het toekomstige waterhuishoudkundig
beheer, alsmede de toerekening van deze kosten aan de gemeente en de
kwantiteitsbeheerder.
Het gemeentebestuur houdt bij het vaststellen van besluiten als bedoeld in het
eerste lid rekening met het waterhuishoudingsplan, een beheersplan en met de
beleidsregels, die door Gedeputeerde Staten ter zake van de ruimtelijke ordening
zijn gesteld.

Taakafbakening tussen gemeente en kwantiteitsbeheerder
Artikel 8.2
1.
2.

3.

Ontwatering en afwatering

De kwantiteitsbeheerder draagt zorg voor de afwatering.
De gemeente draagt zorg voor de ontwatering van het openbare terrein en voor
verzamel- en transportleidingen en aansluitpunten in openbaar terrein ter
ontwatering van particulier terrein. Bij nieuw te bebouwen gebied houdt deze zorg
tevens in de aanleg van ontwateringsmiddelen in toekomstig particulier terrein en
het regelen van het beheer en onderhoud van deze middelen.
De zorg bedoeld in het tweede lid omvat niet het ontwateren van particulier terrein.

Artikel 8.3

Onderzoek

In het geval dat de grondwaterstanden vocht of wateroverlast opleveren:
a. stelt de gemeente een eerste onderzoek in en brengt de betreffende
kwantiteitsbeheerder en de daarvoor in aanmerking komende belanghebbenden
op de hoogte;
b. bepaalt de gemeente of de kwantiteitsbeheerder, dan wel beiden, na overleg met
betrokkenen of, en zo ja op welke wijze en binnen welke termijn nader onderzoek
noodzakelijk is en worden afspraken gemaakt over de verdeling of verrekening
van de kosten;
c. doet de gemeente of de kwantiteitsbeheerder, dan wel beide, op basis van het
onderzoek naar de oorzaak van te hoge grondwaterstanden een voorstel aan
betrokkenen voor de aanpak van de grondwateroverlast. Het voorstel omvat mede
de verdeling of verrekening van de kosten.

HOOFDSTUK 9

Strafbepalingen, toezicht en opsporing

Strafbaarstelling
Artikel 9.1

Strafbaarstelling

1.

Handelen in strijd met:
a. de in artikel 5.7, eerste tot en met vierde lid, vastgestelde verplichtingen;
b. de in artikel 5.7a, eerste lid, vastgelegde verplichtingen;
c. de in de artikel 5.10 vastgestelde verplichtingen;
d. het in artikel 7.2 omschreven verbod worden gestraft met hechtenis van ten
hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

2.

De in het eerste lid vermelde strafbare feiten kunnen voorts worden bestraft met
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Toezicht
Artikel 9.2
1.

Aanwijzing toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de in de artikelen 5.10 en 10.1 vastgestelde
verplichtingen zijn belast de bij besluit van Gedeputeerde Staten aangewezen
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2.

ambtenaren.
Met het toezicht op de naleving van het in artikel 7.2 omschreven verbod zijn
belast de bij besluit van het dagelijks bestuur van de kwaliteitsbeheerder
aangewezen ambtenaren.

Opsporing
Artikel 9.3

Opsporingsambtenaren

Met de opsporing van de bij deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn,
onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de daartoe
aangewezen buitengewone opsporingsambtenaren.
Mededeling
Artikel 9.4

Mededeling in Staatscourant

Van een besluit als bedoeld in artikel 9.2, eerste lid wordt mededeling gedaan door
plaatsing in de Staatscourant en het Provinciaal Blad.

HOOFDSTUK 10
Artikel 10.1
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Overgangsbepalingen
Grondwaterbeheer

Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting die wordt gebruikt
voor beregening of bevloeiing en waarvoor de registratieplicht als bedoeld in
artikel 11 van de wet geldt, voldoet aan de plicht:
a. bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a en b, van de wet voor de eerste maal
uiterlijk op 31 december 2000; en
b. tot opgave in de maand januari van de in het voorafgaande kalenderjaar per
kwartaal onttrokken hoeveelheden grondwater als bedoeld in artikel 11, eerste
lid, onder c, van de wet voor de eerste maal uiterlijk in januari 2002.
Een melding van inrichting zoals bedoeld in artikel 5.6, onder a en b, die is gedaan
voor het inwerkingtreden van deze verordening geldt als melding zoals bedoeld in
artikel 5.7 eerste en tweede lid.
Voor bestaande onttrekkingen, die als gevolg van de inwerkingtreding van deze
verordening onder de vergunningplicht als bedoeld artikel 14 van de wet komen
te vallen wordt binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze
verordening een vergunning aangevraagd.
De onttrekkingen als bedoeld in het derde lid kunnen gedurende één jaar na
datum van inwerkingtreding van deze verordening op dezelfde wijze en in dezelfde
mate worden voortgezet.
Indien voor een onttrekking als bedoeld in het derde lid binnen in dat lid genoemde
termijn een vergunning is aangevraagd, kan de onttrekking op dezelfde wijze en in
dezelfde mate voortgezet worden tot het tijdstip waarop de op de aanvraag
gegeven beschikking onherroepelijk wordt.
De artikelen 5.7a en 5.7b treden in werking op 1 januari 2001.

Artikel 10.2 Oppervlaktewaterbeheer
1.

2.

Een verordening van de kwantiteitsbeheerders ter zake van het afvoeren,
aanvoeren, lozen of onttrekken van water alsmede terzake van de zorg voor onten afwatering wordt binnen één jaar na de dag van inwerkingtreding van deze
verordening in overeenstemming gebracht met de bepalingen terzake in deze
verordening.
Besluiten die door het bevoegde gezag op grond van de Verordening
waterhuishouding Limburg 1992 zijn genomen, blijven van kracht totdat die van
rechtswege zijn vervallen of door het daartoe bevoegde gezag zijn vervangen,
12

3.

gewijzigd of ingetrokken.
Besluiten die ingevolge het bepaalde in artikel 56 van de Verordening
Waterhuishouding Limburg 1992 van kracht zijn blijven van kracht tot dat die
besluiten van rechtswege zijn vervallen of door het daartoe bevoegde gezag zijn
vervangen, gewijzigd of ingetrokken.

HOOFDSTUK 11

Slotbepalingen

Artikel 11.1 Termijnen
Op de termijnen, genoemd in deze verordening, is de Algemene termijnenwet van
toepassing.
Artikel 11.2 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Waterhuishouding Limburg
1997".
Artikel 11.3 Intrekking
De Verordening waterhuishouding Limburg 1992 en de Grondwaterverordening
Limburg 1992 worden ingetrokken.
TOELICHTING
Artikel 4.1
In artikel 4.1 (oud) werden gebieden aangeduid als de ecologische
beschermingsgebieden die als zodanig waren aangegeven op de functieontwikkelingskaart, behorende bij het Waterhuishoudingsplan. Aan Gedeputeerde
Staten werd opgedragen om de exacte begrenzing van de bedoelde gebieden op kaart
aan te geven. Nu de laatstbedoelde kaarten inmiddels gereed zijn kunnen deze als
bijlage bij deze verordening worden gevoegd.
Binnen de ecologische beschermingsgebieden liggen de prioritaire
verdrogingsgebieden.
Sedert de vaststelling van de Verordening waterhuishouding 1997 is het inzicht
gegroeid dat het voor de bescherming van de prioritaire verdrogingsgebieden nodig is
om rond deze gebieden een bufferzone met een breedte van ongeveer 500 meter te
hanteren waarin hetzelfde regime geldt als in de prioritaire verdrogingsgebieden zelf.
Derhalve is elk van de prioritaire verdrogingsgebieden uitgebreid met een bufferzone.
Elk van de prioritaire gebieden, inclusief bijbehorende zone wordt op een separate
kaart aangegeven. Bij deze verordening zijn derhalve kaarten van de ecologische
beschermingsgebieden en van de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen
gelegen bufferzones gevoegd. Deze kaarten hebben een zodanige schaal en zijn op
zodanige wijze opgesteld dat de onttrekker daaruit kan afleiden of de onttrekking wel of
niet is gelegen in een prioritaire verdrogingsgebied.
In verband met het voorgaande worden in artikel 4.1 gebieden omschreven als de
ecologische beschermingsgebieden en de prioritaire verdrogingsgebieden met de
daaromheen gelegen bufferzones.
Omdat het wenselijk kan zijn om de begrenzing van de op de kaarten aangeduide
gebieden te wijzigen is het in tweede lid aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid
toegekend om die begrenzing en dus de kaarten te wijzigen.
Artikel 5.2, tweede lid
Bedoelde registratieplicht, die krachtens artikel 10.1, eerste lid (nieuw), in werking
treedt, heeft betrekking op zowel vergunningplichtige onttrekkingen als de
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onttrekkingen die onder de algemene regels van artikel 5.7a vallen. De inhoud van de
registratieplicht is bepaald in artikel 11 van de wet en het Besluit van 27 augustus 185,
Stb. 531 houdende voorschriften ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 11,
tweede lid, en 12, eerste lid van de Grondwaterwet.
De in het kader van de registratieplicht meest relevante artikelen luiden als volgt.
Artikel 11, eerste lid, van de wet.
Hij die grondwater onttrekt is verplicht:
a. de inrichting op te geven aan Gedeputeerde Staten van de provincie of de
provincies, waarin de inrichting is gelegen;
b. de hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken, te meten en daarvan
aantekening te houden;
c. telkenmale in de maand januari of, bij beëindiging van de onttrekking, binnen een
maand na die beëindiging, aan Gedeputeerde Staten van de provincie of de
provincies, waarin de inrichting is gelegen, opgave te verstrekken van de in het
voorafgaande onderscheidenlijk het lopende kalenderjaar per kwartaal onttrokken
hoeveelheden grondwater;
d. bij de onder c. bedoelde opgave kennis te geven van wijzigingen die zich in het
voorafgaande onderscheidenlijk het lopende kalenderjaar hebben voorgedaan met
betrekking tot de bij de opgave, als bedoelt onder a., verstrekte gegevens.
Artikel 1, eerste lid, van het besluit.
Bij de opgave bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, van de Grond-waterwet dienen
de volgende gegevens te worden verstrekt:
a. een aanduiding van de inrichting op een kaart, getekend op een zodanige schaal
dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats en omvang van de
inrichting;
b. een omschrijving van de inrichting;
c. een raming van de hoeveelheden grondwater, die maximaal per maand en
gemiddeld per jaar worden onttrokken;
d. het doel waarvoor het onttrokken grondwater wordt gebruikt.
Artikel 5.7a
De methodiek van Beregenen op maat is enkel toepasbaar op open teelten, als
gedefinieerd in onderdeel u van artikel 1.1. Voor grondwateronttrekkingen ten behoeve
van beregening of bevloeiing van andere teelten, zoals glastuinbouw (bedekte teelt) of
teelten los van de ondergrond gelden de algemene regels opgenomen in artikel 5.7a
derhalve niet. Uit de systematiek van de Grondwaterwet, zoals in de toelichting op
artikel 5.7b nader uiteen is gezet, volgt dat voor deze onttrekkingen een
vergunningplicht geldt.
Uit de Grondwaterwet vloeit eveneens dat voor onttrekkingen waarbij de te onttrekken
hoeveelheden grondwater groter zijn dan 60 m 3 per uur geen algemene regels kunnen
worden gesteld (artikel 15a, tweede lid, aanhef en onder c van de wet). Voor deze
onttrekkingen gelden de in artikel 5.7a opgenomen algemene regels dus niet en blijft
een vergunningplicht gelden.
De algemene regels zijn van toepassing op grondwateronttrekkingen ten behoeve van
beregening of bevloeiing middels inrichtingen die zijn gelegen buiten de prioritaire
verdrogingsgebieden en de daaromheen gelegen bufferzones. Bedoelde prioritaire
verdrogingsgebieden maken, zoals in de toelichting bij artikel 4.1 al uiteen is gezet,
onderdeel uit van de ecologische beschermingsgebieden, als bedoeld in artikel 4.1.
Met de methodiek van Beregenen op maat is in de afgelopen jaren in proefprojecten,
waaraan op vrijwillige basis kon worden deelgenomen, ervaring opgedaan. Daarbij is
de methodiek uitvoerig beschreven in het Handboek Beregenen op maat 1999.
Deze methodiek wordt nu in artikel 5.7a verplicht gesteld. Omdat het te ver voert om de
uitvoerige regels van Beregenen op maat in deze verordening op te nemen en omdat
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het mogelijk is dat in die regels in de toekomst nog kleinere wijzigingen nodig zullen
blijken wordt in artikel 5.7a bepaald dat Gedeputeerde Staten nadere regels
vaststellen, welke zij zonodig kunnen wijzigen.
Het ligt voor de hand dat Gedeputeerde Staten bij het opstellen van bedoelde nadere
regels zich zullen laten leiden door de ervaringen uit de proefprojecten en zoveel
mogelijk zullen aansluiten bij de inhoud van het Handboek Beregenen op maat 1999.
Middels de methodiek van Beregenen op maat wordt een efficiënte beregening of
bevloeiing bereikt, waarbij waterverliezen zoveel mogelijk worden beperkt. De
methodiek geeft een beter inzicht in de waterhuishouding op het agrarisch bedrijf en
kan nauwkeurig worden bepaald wanneer, hoeveel en op welke percelen moet worden
beregenend of bevloeid. Onnodige beregening of bevloeiing wordt daarmee voorkomen
hetgeen leidt tot waterbesparing.
Het van kracht worden van algemene regels brengt met zich mee dat reeds verleende
vergunningen voor onttrekkingen, waarvoor de algemene regels gaan gelden, komen
te vervallen. Dit vloeit voort uit artikel 15a, derde lid, van de Grondwaterwet. Krachtens
genoemde wetsbepaling geldt het verbod om te onttrekken zonder vergunning (artikel
14 van de wet) niet ten aanzien van onttrekkingen waarvoor algemene regels gelden.
Zoals in de memorie van antwoord (Tweede Kamer, 1993-1994, 23 233, nr. 5, blz. 11)
nadrukkelijk is vermeld, brengt artikel 15a, derde lid, met zich dat het verbod tot
onttrekken behoudens vergunning wegvalt, waardoor een reeds verleende vergunning
haar betekenis verliest en daarom van rechtswege komt te vervallen.
In de verleende vergunningen is in de regel het verbod om tussen 11.00 en 17.00 uur
te beregenen opgenomen. Het vervallen van deze vergunningen in de gevallen waarin
de algemene regels gelden, betekent concreet dat de desbetreffende onttrekkers zullen
moeten beregenen op maat, waarbij het verbod om tussen 11.00 en 17.00 uur te
beregenen vervalt.
In de gevallen waarin de algemene regels niet gelden maar een vergunningplicht blijft
gehandhaafd (onttrekkingen binnen een prioritair verdrogingsgebied of de daaromheen
gelegen bufferzone, beregening van boomteelt, onttrekking voor andere doelen dan
beregening van open teelten e.d.: zie art. 5.7a en 5.7b) komt een reeds verleende
vergunning uiteraard niet te vervallen door het van kracht worden van de algemene
regels. Bij deze laatste gevallen is het wel mogelijk dat de vergunning overeenkomstig
het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van de Grondwaterwet ambtshalve of op verzoek
wordt gewijzigd of ingetrokken.
Artikel 5.7b
De algemene regels, opgenomen in artikel 5.7a, zijn niet van toepassing op onttrekkers
van grondwater die het onttrokken water aanwenden voor de in het eerste lid
genoemde methodes van beregening of bevloeiing. Bij de genoemde methodes wordt
al op een efficiënte en spaarzame wijze beregend of bevloeid zodat het niet zinvol is
om hier de methodiek Beregenen op maat voor te schrijven.
In het tweede lid zijn boomteelt uitgezonderd van de algemene regels, vervat in artikel
5.7a. De reden hiervoor is dat de methodiek van Beregenen op maat niet toepasbaar is
op deze teelten.
Uit de systematiek van de Grondwaterwet volgt dat grondwateronttrekkingen waarvoor
geen algemene regels gelden en die niet behoren tot uitzonderingsgevallen als
bedoeld in artikel 15 van de wet (bij verordening aan te wijzen onttrekkingen kleiner
dan 10 m? per uur of voor noodvoorzieningen) vergunningplichtig zijn.
Hieruit volgt dat voor de in artikel 5.7b van de algemene regels uitgezonderde gevallen
een vergunning moet worden gevraagd, tenzij de onttrekking kleiner is dan 10 m 3 per
uur en niet geschiedt in de ecologische beschermingsgebieden (artikel 5.4 Verordening
waterhuishouding Limburg 1997 jo. artikel 15 Grondwaterwet).
Zoals reeds vermeld kunnen krachtens artikel 15, eerste lid, van de Grondwaterwet bij
verordening gevallen worden aangewezen, waarvoor de vergunningplicht als bedoeld
in artikel 14 van de wet niet geldt. Deze aanwijzing kan geen betrekking hebben op
gevallen waarin de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer dan 10 m 3 per uur
bedraagt, tenzij het onttrekkingen door middel van inrichtingen voor noodvoorzieningen
15

betreft. In artikel 5.4, aanhef en onder a, is bepaald dat voor inrichtingen waarvan de
pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur en die zijn gelegen buiten de
ecologische beschermingsgebieden als bedoeld in artikel 4.1 geen vergunning is
vereist.
In artikel 5.7b, derde lid, worden bedoelde onttrekkingen eveneens uitgezonderd van
de algemene regels. Er zijn geen gronden om deze kleine onttrekkingen, die zijn
uitgesloten van de vergunningplicht, nu onder de werkingssfeer van de algemene
regels te brengen.
Artikel 9.1, eerste lid
In het nieuwe onderdeel b van het eerste lid wordt het handelen in strijd met de
algemene regels, vervat in artikel 5.7a, eerste lid, strafbaar gesteld, op dezelfde wijze
als dat ten aanzien van de algemene regels opgenomen in artikel 5.7 (bronbemalingen
en grondwatersaneringen). Op deze wijze kunnen de regels van Beregenen op maat
zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden gehandhaafd.
Artikel 10.1, eerste lid
Op grond van artikel 11 van de wet dient degene die grondwater onttrekt de in
genoemd artikel genoemde gegevens te registreren en te melden aan Gedeputeerde
Staten. In artikel 5.1 van de verordening zijn een aantal categorieën inrichtingen
(onttrekkingen kleiner dan 10m3 per uur, veedrenkputten en noodvoorzieningen) van
bedoelde registratieplicht uitgezonderd. Ook onttrekkingen ten behoeve van
beregening en bevloeiing, groter dan 10 m3 per uur, vallen derhalve onder de
registratieplicht.
In artikel 10.1, eerste lid (oud), was bepaald dat degene die grondwater onttrekt door
middel van een inrichting die wordt gebruikt voor beregening of bevloeiing en waarvoor
de registratieplicht geldt voor de eerste maal aan die plicht voldoet op een door
Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip. Een dergelijk besluit waarin bedoeld tijdstip
wordt bepaald is in afwachting van de ontwikkeling van de methodiek van Beregenen
op maat, zoals thans opgenomen in artikel 5.7a, niet genomen. Nu Beregenen op maat
in de algemene regels, vervat in artikel 5.7a, is opgenomen dient ook de
registratieplicht voor bedoelde onttrekkingen in werking te treden, hetgeen is
opgenomen in artikel 10.1, eerste lid (nieuw).
Artikel 10.1, zesde lid
Door de artikelen 5.7a en 5.7b in werking te laten treden op 1 januari 2001 worden de
onttrekkers, die onder de reikwijdte van deze bepalingen vallen, na vaststelling van
deze verordening in de gelegenheid gesteld om zich voor te bereiden op de nieuwe
regels en dus om zich de methodiek van Beregenen op maat eigen te maken.
Bedoelde onttrekkers zullen zich formeel vanaf 1 januari 2001 aan de nieuwe regels
moeten houden en dus vanaf dat moment moeten beregenen op maat.
Omdat in de praktijk in de wintermaanden in de regel niet wordt beregend kan worden
gesteld dat de methodiek van Beregenen op maat eerst daadwerkelijk zal worden
toegepast vanaf de aanvang van het beregeningsseizoen, begin mei 2001.
Toelichting bij de wijziging van de Verordening waterhuishouding Limburg 1997,
vastgesteld op 17 december 2004.
Algemeen: gebieden en kaarten
De verordening onderscheidt een aantal categorieën gebieden die een bijzondere
bescherming behoeven. Tot nu toe waren dit de in artikel 4.1 en de bij de verordening
behorende kaarten aangeduide ecologische beschermingsgebieden en de prioritaire
verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones.
In de wijziging van de verordening worden een aantal nieuwe categorieën van
gebieden onderscheiden: de Roerdalslenk (artikel 5.7c), de Venloschol (artikel 5.7d)
en de kansrijke gebieden met de daaromheen gelegen bufferzones (artikel 5.7i).
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Om het kaartmateriaal inzichtelijk te houden is bij de wijziging van de verordening een
set van kaarten vastgesteld waarop de prioritaire verdrogingsgebieden, de
Roerdalslenk, de Venloschol en de kansrijke gebieden met de daaromheen gelegen
bufferzones alle voornoemde gebieden zijn vermeld. Deze set bestaat uit een
overzichtskaart van de gehele provincie en een aantal detailkaarten. Aan de
vaststelling van deze nieuwe kaarten ging de intrekking van de oude kaarten, voor
zover daarop de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen
bufferzones zijn aangeduid, vooraf.
Artikelsgewijs
Diepe onttrekkingen in de Roerdalslenk: artikel 5.1, derde lid, artikel 5.4, onder a,
artikel 5.7b, vierde lid en artikel 5.7c
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is het beleid vastgelegd dat de diepe
watervoerende pakketten in de Roerdalslenk bestemd zijn voor onttrekkingen ten
behoeve van hoogwaardige toepassingen (drinkwatervoorziening en
levensmiddelenindustrie).
Om invulling te geven aan het POL-beleid zijn in de verordening een aanpak
opgenomen om diepe onttrekkingen in de Roerdalslenk voor laagwaardige
toepassingen te weren. Gelet op het systeem van de Grondwaterwet (hierna: de wet)
en de daarop gebaseerde verordening heeft deze aanpak verankering gekregen in de
hieronder nader toegelichte artikelen van de verordening.
Artikel 5.1, derde lid
In het toegevoegde derde lid bij artikel 5.1 wordt aangegeven dat de uitzonderingen op
de registratieplicht, vervat in het eerste lid, niet gelden voor diepe onttrekkingen in de
Roerdalslenk. Gevolg hiervan is dat in de Roerdalslenk voor alle onttrekkingen, dus
met een capaciteit vanaf 0 m3 per uur, de verplichting als bedoelt in artikel 11 van de
wet tot opgave van de gegevens geldt.
Artikel 5.4, onder a
In artikel 5.4, onder a (oud) vergunning was bepaald dat kleine onttrekkingen
(pompcapaciteit maximaal 10 m3 per uur), gelegen buiten de ecologische
beschermingsgebieden en de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen
gelegen bufferzones, waren uitgezonderd van de vergunningplicht als bedoeld in artikel
14 van de wet. In artikel 5.4, onder a (nieuw) is bepaald dat de bedoelde kleine
onttrekkingen in de Roerdalslenk enkel zijn uitgezonderd van de vergunningplicht
indien deze onttrekkingen ondiep geschieden.
Daarmee wordt bewerkstelligd dat alle diepe onttrekkingen, ook de kleine, in de
Roerdalslenk in beginsel vergunningplichtig zijn. In beginsel omdat artikel 15a van de
wet de mogelijkheid biedt om voor bepaalde categorieën van onttrekkingen algemene
regels te stellen welke krachtens het bepaalde in artikel 15 van de wet de
vergunningplicht vervangen. Voor de diepe onttrekkingen ten behoeve van beregening
en bevloeiing in de Roerdalslenk is dit geschied in artikel 5.7c.
Artikel 5.7b, vierde lid
Aan artikel 5.7b is een vierde lid toegevoegd waarin is bepaald dat de algemene
regels, opgenomen in artikel 5.7a (Beregenen op maat), niet gelden voor de diepe
onttrekkingen in (onder andere) de Roerdalslenk. Voor deze onttrekkingen gelden
immers de algemene regels die zijn gesteld in artikel 5.7c.
Artikel 5.7c
In artikel 5.7c zijn algemene regels gesteld voor diepe onttrekkingen in de
Roerdalslenk. Daarbij zijn diepe onttrekkingen gedefinieerd als onttrekkingen onder de
bovenste Brunssumklei. Deze klei vormt een laag die het diepe grondwater afschermt
en die ook goed waarneembaar is: het is niet mogelijk om deze laag ongemerkt te
doorboren en dus omgemerkt onder deze laag te onttrekken.
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Het gebied dat als Roerdalslenk wordt aangemerkt is als zodanig aangeduid op de bij
de verordening behorende kaarten.
Voor het instrument algemene regels is gekozen omdat er en eenduidige regel –het
verbod op nieuwe diepe onttrekkingen- kan worden gesteld. De individuele toetsing die
de vergunning mogelijk maakt is daarmee overbodig. Verder kunnen middels algemene
regels de administratieve lasten verbonden aan vergunningverlening worden
vermeden.
Het doel van de algemene regels is allereerst om een stand-stillsituatie te bereiken: er
mogen geen nieuwe diepe onttrekkingen bij komen. Daarnaast willen wij de grotere
onttrekkingen (groter dan 10 m3 per uur) saneren.
Om voormelde doelen te bereiken zijn in het eerste lid van artikel 5.7c zijn diepe
onttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing verboden. Het verbod is
beperkt tot diepe onttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing omdat,
zoals reeds vermeld, artikel 15a van de wet enkel de mogelijkheid biedt om voor
bepaalde categorieën van onttrekkingen algemene regels te stellen. Toepassing van
deze mogelijkheid voor bedoelde diepe onttrekkingen achten wij enkel opportuun bij
onttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing.
Van voormeld verbod worden in het tweede lid de diepe onttrekkingen, die a. legaal
aanwezig zijn en b. niet groter zijn dan maximaal 10 m3 per uur uitgezonderd. Omdat,
zoals hierboven aangegeven, bij diepe onttrekkingen de bovenste Brunssumklei moet
worden doorboord en voor dat doorboren een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van
de Provinciale milieuverordening Limburg (Pmv) worden diepe onttrekkingen geacht
legaal aanwezig te zijn indien wordt onttrokken uit een put die is geboord met bedoelde
ontheffing, welke ontheffing moet zijn verleend uiterlijk op de datum waarop artikel 5.7c
in werking treedt.
Met de combinatie van het bepaalde in artikel 5.7c, eerste lid en tweede lid, onder a,
wordt stand-still bereikt: nieuwe diepe onttrekkingen zijn niet toegestaan. Zie omtrent
stand-still ook het vermelde over artikel 5.7h.
Door in artikel 5.7c, tweede lid, onder b, diepe onttrekkingen groter dan 10 m 3 per uur
niet uit te sluiten van het onttrekkingsverbod zijn deze onttrekkingen, ook indien voor
de boorputten een ontheffing als bedoeld in de Pmv is verleend, verboden. Daarmee
wordt sanering van de grotere diepe onttrekkingen bereikt. Gevolg hiervan is dat deze
onttrekkingen zullen moeten worden verplaatst naar de ondiepe watervoerende lagen.
Overigens is er maar een beperkt aantal (minder dan 10) grotere diepe onttrekkingen
waarvoor een Pmv-ontheffing is verleend.
In het derde lid zijn onttrekkingen groter dan 60 m3 per uur uitgezonderd van de
algemene regels. Dit vloeit voort uit het feit dat artikel 15a, tweede lid, onder c, van de
wet het niet mogelijk maakt algemene regels te stellen voor onttrekkingen groter dan
60 m3 per uur. Dergelijke grote onttrekkingen blijven dus vergunningplichtig. Uiteraard
zal daarbij een zeer restrictief vergunningenbeleid worden gevoerd.
Diepe onttrekkingen in de Venloschol: artikel 5.7d
In artikel 5.7d zijn algemene regels gesteld voor diepe onttrekkingen in de Venloschol.
Daarbij zijn diepe onttrekkingen gedefinieerd als onttrekkingen dieper dan 5 meter
boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil). Omdat de kleilaag (de Venloklei) die het diepe
grondwater afschermt minder regelmatig voorkomt dan de Brunssumklei in de
Roerdalslenk is het onder de Venloklei niet als definitie gekozen maar de
diepteaanduiding dieper dan 5 meter boven NAP. Boven deze diepte komt geen
Venloklei voor. Bedoelde diepte is voor onttrekkers eenvoudig af te leiden uit
hoogtelijnen, vermeld op topografische kaarten. Het gebied dat als Venloschol wordt
aangemerkt is als zodanig aangeduid op de bij de verordening behorende kaarten.
De in artikel 5.7d gestelde algemene regels houden in dat diepe onttrekkingen in de
Venloschol verboden zijn, tenzij die diepe onttrekkingen legaal aanwezig zijn. Een
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diepe onttrekking in de Venloschol wordt geacht legaal aanwezig te zijn indien de
onttrekking op het moment van inwerkingtreding van artikel 5.7d, dus op 1 januari
2005, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet is gemeld of waarvoor
uiterlijk op die datum vergunning is verleend. Anders dan in de Roerdalslenk ontbreekt
in de Pmv een ontheffingsplicht voor diepe onttrekkingen in de Venloschol.
Anders dan in de Roerdalslenk wordt in de Venloschol het saneren van bestaande
diepe onttrekkingen, groter dan 10 m3 per uur, niet nagestreefd.
Voor de reden voor het toepassen van het instrument algemene regels en het
uitzonderen van onttrekkingen groter dan 60 m3 per uur wordt verwezen nar de
toelichting op artikel 5.7c.
Bijzondere beregeningsvormen: Artikel 5.7e, 5.7f en 5.7g
Artikel 5.7e
Artikel 5.7d bevat algemene regels voor het onttrekken van grondwater ten behoeve
van de nachtvorstbestrijding. Nachtvorstbestrijding is een vorm van beregening maar
de methodiek van Beregenen op maat (Bom), vervat in artikel 5.7a, is op deze
beregeningsvorm slecht toepasbaar. Bom ziet immers op het beregenen of bevloeien
teneinde in de vochtbehoefte van het gewas te voorzien. Nachtvorstbestrijding dient
een anders doel en geschiedt in de regel ook op momenten waarop geen beregening
om in de vochtbehoefte van het gewas te voorzien nodig is. Het stellen van algemene
regels specifiek voor de nachtvorstbestrijding is derhalve gewenst.
De algemene regels voor nachtvorstbestrijding houden in essentie een registratieplicht
in. Gelet op de aard van nachtvorstbestrijding – incidenteel, kortdurend en
onvermijdelijk om ernstige schade aan het gewas te vermijden- wordt het niet nodig
geacht om verdergaande regels te stellen.
Bedoelde algemene regels gelden niet in de prioritaire verdrogingsgebieden met de
daaromheen gelegen bufferzones. In deze gebieden krijgt de bestrijding van de
verdroging prioriteit en zijn alle onttrekkingen, ongeacht de omvang of het doel van de
onttrekking vergunningplichtig. Op die wijze kunnen de effecten van de onttrekking op
de grondwaterafhankelijke natuur nauwkeurig worden beoordeeld.
Artikel 5.7f
In artikel 5.7b, eerste lid, zijn onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevloeiing
middels de in dat artikel genoemde zuinige technieken van de algemene regels, vervat
in artikel 5.7a (Beregenen op maat), uitgezonderd. Reden hiervoor is dat de methodiek
van Bom niet toepasbaar is indien gebruik wordt gemaakt van bedoelde zuinige
technieken. Gevolg hiervan was dat bedoelde onttrekkingen, gelet op het systeem van
de wet, vergunningplichtig bleven.
Bedoelde zuinige technieken zijn inherent zuinig in het (grond)waterverbruik. Het is
derhalve niet nodig onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevloeiing middels
zuinige technieken aan een vergunningplicht te onderwerpen, reden waarom in artikel
5.7f algemene regels zijn gesteld.
Ook hier houden de algemene regels in essentie een registratieplicht in. Gelet op de
aard van zuinige technieken – inherent zuinig in het (grond)waterverbruik- wordt het
niet nodig geacht om verdergaande regels te stellen.
Om dezelfde reden als vermeld in de toelichting bij artikel 5.7e gelden bedoelde
algemene regels niet in de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen
gelegen bufferzones.
Het vierde lid van artikel 5.7f bevat een regeling voor de situatie waarin de onttrekker
een zuinige techniek toepast en daarnaast teelten beregend waarvoor de algemene
regels vervat in artikel 5.7a (open teelten: Bom) of artikel 5.7g (boomteelt) zouden
gelden. Bij een dergelijke samenloop is de onttrekker, indien op meer dan 50% van de
beregende oppervlakte van het bedrijf een zuinige techniek wordt toegepast, ook voor
de beregening van de open teelten of boomteelt onderworpen aan de algemene regels
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vervat in artikel 5.7f. Daarmee wordt voorkomen dat de onttrekker aan meerdere
vormen van algemene regels wordt onderworpen. Deze uitzondering wordt
gerechtvaardigd geacht in de situatie waarin de onttrekker op het grootste deel van de
beregende oppervlakte een zuinige techniek en daarmee significante besparingen op
het grondwaterverbruik realiseert.
Artikel 5.7g
In artikel 5.7b, tweede lid, zijn onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevloeiing
van boomteelt van de algemene regels, vervat in artikel 5.7a (Beregenen op maat),
uitgezonderd. Reden hiervoor is dat de methodiek van Bom niet toepasbaar is op de
beregening of bevloeiing van boomteelt. Gevolg hiervan was dat bedoelde
onttrekkingen, gelet op het systeem van de wet, vergunningplichtig bleven.
Er is geen inhoudelijke reden om de beregening van open teelten, als bedoeld in artikel
5.7a, wel onder
algemene regels te brengen en de beregening van boomteelt vergunningplichtig te
laten. Derhalve zijn in artikel 5.7g algemene regels voor onttrekkingen ten behoeve van
de beregening of bevloeiing van boomteelt gesteld. Daarbij is zoveel mogelijk
aangesloten bij de methodiek van Bom. Daarbij bevat artikel 5.7g de hoofdlijnen van de
algemene regels en is in artikel 5.7g, zevende lid, analoog aan het bepaalde in artikel
5.7a, eerste lid, onder a, bepaald dat Gedeputeerde Staten nadere regels vaststellen.
Stand-still voor onttrekkingen in en rondom de prioritaire en kansrijke gebieden:
artikel 5.7h en 5.7i
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is aangegeven dat wordt gestreefd
naar herstel van de
prioritaire verdrogingsgebieden. Daarmee wordt invulling te geven aan de
rijksdoelstelling dat 40% van de verdroogde natuur in 2010 moet zijn hersteld.
Gelet op voormelde hersteldoelstelling zijn onttrekkingen in de prioritaire
verdrogingsgebieden en de daaromheen gelegen bufferzones, als aangeduid op de bij
de verordening behorende kaarten, nimmer onder algemene regels gebracht waardoor
voor deze onttrekkingen een vergunningplicht is blijven gelden. Bedoeling van het
handhaven van deze vergunningplicht was en is om een instrument in handen te
hebben om de effecten van onttrekkingen op de grondwaterafhankelijke natuur,
aanwezig in de prioritaire verdrogingsgebieden te kunnen beoordelen en om
onttrekkingen die schadelijk zijn voor die natuur te kunnen weren of daaraan
voorwaarden te kunnen stellen.
Geconstateerd moet worden dat alle onttrekkingen, gelegen in bedoelde gebieden,
leiden tot daling van de grondwaterstand en daarmee een negatief effect op het herstel
van de grondwaterafhankelijke natuur, aanwezig in de prioritaire verdrogingsgebieden,
kunnen hebben. Bedoelde grondwaterstandsdalingen kunnen significant zijn indien de
cumulatieve effecten van meerdere onttrekkingen worden beschouwd. Teneinde de
omvang van het probleem niet verder te doen toenemen is het noodzakelijk om voor
bedoelde onttrekkingen een stand-still in te voeren.
Stand-still heeft de vorm gekregen van een verbod voor onttrekkingen in bedoelde
gebieden waarvan zijn uitgezonderd de onttrekkingen die op het moment van
inwerkingtreding van het artikel legaal aanwezig waren (dat wil zeggen overeenkomstig
het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum een
vergunning is verleend). Deze regeling is een vergelijkbaar aan die voor nieuwe diepe
onttrekkingen in de Roerdalslenk of Venloschol (artikel 5.7c en 5.7d). ook voor de
prioritaire verdrogingsgebieden is voor het instrument algemene regels gekozen omdat
er en eenduidige regel –het verbod op nieuwe onttrekkingen- kan worden gesteld. De
individuele toetsing die de vergunning mogelijk maakt is daarmee overbodig. Verder
kunnen middels algemene regels de administratieve lasten verbonden aan
vergunningverlening worden vermeden.
Eenzelfde regeling geldt voor de kansrijke gebieden, als bedoeld in het
Reconstructieplan. Ook de kansrijke gebieden zijn aangeduid op de bij de verordening
behorende kaarten
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Omtrent de exacte reikwijdte van stand-still moet nog het volgende opgemerkt worden.
Krachtens het bepaalde in de wet is -in beginsel- een inrichting vergunningplichtig. Het
begrip inrichting wordt in de wet (artikel 1, eerste lid) gedefinieerd als “een inrichting of
werk, bestemt tot het onttrekken van grondwater”.
In de vergunningen, door de provincie Limburg verleend voor onttrekkingen door de
landbouw, is vastgelegd waar (uit welke put) en met welke pompcapaciteit mag worden
onttrokken. De inrichting bestaat dus uit de combinatie van een put en een pomp met
een bepaalde capaciteit. Uit praktische overwegingen zijn de vergunningen per bedrijf
verleend zodat de vergunning in de regel meerdere inrichtingen, put-pompcombinaties,
omvat. Voor meldingen geldt dezelfde methodiek van put-pompcombinaties. Waar in
het navolgende derhalve wordt gesproken van “vergunning” of “vergund” dient
daaronder eveneens begrepen te worden “melding” of “gemeld”
Bedoeling van de invoering van stand-still is om de bestaande situatie te bevriezen. Die
bestaande situatie bestaat, zoals vermeld, uit een aantal vergunde inrichtingen of putpompcombinaties. Het overdragen van de vergunning naar een nieuwe onttrekker, de
"wijziging tenaamstelling” als bedoelt in artikel 14, vijfde lid, van de wet blijft mogelijk.
Het aantal vergunde inrichtingen neemt daartoe immers niet toe. Omdat elke
afzonderlijke inrichting vergunningplichtig is, is het mogelijk om de vergunning in haar
geheel, met alle daarin opgenomen inrichtingen, of gedeeltelijk, voor enkel een of een
deel van de inrichtingen, over te dragen. Dergelijke overgedragen inrichtingen worden
niet getroffen door het onttrekkingsverbod. De nieuwe onttrekker moet zich uiteraard
wel volledig aan de vergunning houden, dus uit de vergunde putten onttrekken met een
pomp die niet zwaarder is dan vergund.
Door de invoering van stand-still is het volgende dus verboden:
het onttrekken uit nieuwe, niet vergunde, putten;
het onttrekken uit een bestaande put middels een pomp met grotere capaciteit dan
vergund;
Het onttrekken door een persoon aan wie voor de desbetreffende inrichting geen
vergunning is verleend of aan wie voor de desbetreffende inrichting geen vergunning is
overgedragen (wijziging tenaamstelling van een bestaande vergunning).

Gedeputeerde Staten voornoemd,
mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris
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