PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/10

Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 2004 hebben besloten als volgt:
Provinciale Staten van Limburg;
gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 5 oktober 2004, statenkenmerk E-451,
reg.nr. 2004/54491, afdeling Landelijke Leefomgeving, inzake Optimaal Waterbeheer in de Landbouw
(OWL) en delegatie van grondwatertaken;
gelet op het bepaalde in de Grondwaterwet;
besluiten:

Vast te stellen de wijziging van de Verordening waterhuishouding Limburg 1997, luidende als volgt:

Artikel I
Aan artikel 1.1, begripsomschrijvingen, wordt de onderdelen v tot en met z’ toegevoegd, luidende als
volgt:
v. nachtvorstbestrijding: beregening met als doel het gewas tegen nachtvorst te beschermen;
w. druppelbevloeiing: een leidingensysteem in gewasrijen waardoor gericht druppelsgewijs water wordt
toegediend;
x. beregeningsboom: een horizontaal geplaatste leiding voorzien van spuitopeningen die over het gewas
wordt voortbewogen;
y. eb- en vloedsysteem: het tijdelijk onder water zetten van een wortelzone waarbij het teveel aan water
wordt teruggewonnen en zoveel mogelijk wordt hergebruikt;
z. recirculatie: een gesloten watergiftsysteem waarbij het overtollige water wordt opgevangen en zoveel
mogelijk wordt hergebruikt;
z’: boomteelt: de teelt van siergewassen zoals sierheesters, coniferen, laanbomen, en rozen met
uitzondering van teelten los van de ondergrond.

Artikel II
Aan artikel 5.1, uitzondering registratieplicht, wordt een derde lid toegevoegd, luidende als volgt:
3. 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 III
Artikel 5.4, uitzondering vergunningplicht, komt te luiden als volgt:
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.

Artikel I
In artikel 5.7b, uitzonderingen Beregenen op maat, wordt het onderdeel c geschrapt en worden de
onderdelen d en e vernummerd.

Artikel V
Aan artikel 5.7b, uitzonderingen Beregenen op maat, wordt een vierde lid toegevoegd, luidende als volgt:
4. 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 VI
Na artikel 5.7b worden de artikelen 5.7c tot en met 5.7i ingevoegd, luidende als volgt:
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.
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 > 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.
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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.

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 m 3 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
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 Boomteelt
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 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.
2. 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.
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3. Elke beregenings- of bevloeiingsgift wordt geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te
stellen formulier.
4. 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.
5. De in het derde en vierde lid bedoelde formulieren worden gedurende een periode van ten minste 5
jaar bewaard.
6. Beregening of bevloeiing vindt enkel plaats op de tijdstippen waarop en in de hoeveelheden waarin
dat volgens de onder a bedoelde methodiek noodzakelijk is.
7. Gedeputeerde Staten kunnen de in het tweede lid bedoelde nadere regels en de in het derde en
vierde lid bedoelde formulieren wijzigen.
8. 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 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 VII
Deze regeling treedt in werking op de datum waarop zij in het Provinciaal Blad wordt gepubliceerd.

Provinciale Staten voornoemd,
mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter,
mr. J.B.J.M. Stijnen, griffier.
Uitgegeven, Maastricht 24 februari 2005,
De Griffier der Staten van Limburg,
mr. J.B.J.M. Stijnen.
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