
Grondwater
onttrekken

Deze folder is bedoeld voor alle par-
ticulieren, agrariërs en bedrijven die 
grondwater willen onttrekken. Na het 
lezen van deze folder weet u:
• waarmee u rekening moet 

houden bij het onttrekken van 
grondwater;

• wanneer u kunt volstaan met een 
melding of juist een vergunning 
moet aanvragen;

• waar u benodigde formulieren en 
kaarten kunt vinden.

Bij wie kan ik terecht? 
In het grondwaterbeheer heeft ieder-
een verplichtingen.
• Particulier of bedrijf 

Is op eigen terrein zelf verant-
woordelijk om maatregelen te ne-
men tegen (grond)wateroverlast. 

• Gemeenten 
Hebben wettelijke zorgplicht voor 
grondwater. Nemen maatregelen 
om structurele grondwaterpro-
blemen in het openbaar gemeen-
telijke gebied zoveel mogelijk 
te voorkomen of te beperken. 
Een belangrijk onderdeel van de 
zorgplicht is de loketfunctie van 
gemeenten. Heeft u een vraag 
of klacht? Dan kunt u hiervoor 
bij het grondwaterloket van uw 
gemeente terecht. 

• Waterschap Scheldestromen 
Is beheerder van het watersys-

teem; oppervlakte- en grondwa-
ter. Verantwoordelijk voor het 
overgrote deel van de geplande 
grondwateronttrekkingen en bo-
deminfiltraties.

• Provincie Zeeland 
Verantwoordelijk voor onttrek-
kingen voor drinkwaterwinning, 
grote industrieën (meer dan 
150.000 m³ per jaar) en open 
bodemenergiesystemen. 

Waarom grondwaterbeheer?
Aanleiding om grondwaterbeheer vast 
te leggen en te regelen is het duur-
zame karakter van (zoet) grondwater. 
De voorraad van zoet grondwater 
is beperkt. We houden bijvoorbeeld 
rekening met klimaatverandering 
waarbij zich steeds extremere situ-
aties voordoen, zoals langere perio-
den van droogte. Om verdroging en 
verzilting tegen te gaan, kijken we bij 
onttrekkingen en infiltraties naar de 
functies van het grondwater, de aard, 
duur en de locatie van de onttrekking 
of de infiltratie. Verder toetsen we de 
effecten van onttrekkingen of infiltra-
ties op belangen van derden.

Wetgeving
Voor het onttrekken of infiltreren van 
grondwater is een melding of vergun-
nig verplicht. Het beheer van op-
pervlakte- en grondwater is geregeld 

in de Waterwet. Grondwaterbeheer 
is vastgelegd in een vergunningstel-
sel. Als u grondwater wilt onttrekken 
of infiltreren heeft u te maken met 
de Keur watersysteem waterschap 
Scheldestromen. Bij de afweging tus-
sen een melding of een vergunning 
kijken we naar locatie, pompcapaci-
teit en de hoeveelheid te onttrekken 
grondwater per tijdseenheid en in 
totaal.  

Melding of vergunning?
Het meest eenvoudig is om via 
www.omgevingsloket.nl te controleren 
of u verplicht bent om een melding 
te doen of een vergunning aan te 
vragen. U kunt ook altijd contact op-
nemen met medewerkers van het wa-
terschap om informatie in te winnen. 
Voor uw onttrekking hanteren we de 
volgende richtlijnen als uitgangspunt.

Richtlijnen

De basis van ons watersysteem bestaat uit grondwater en oppervlaktewater (het water in de 
sloten). Als regionaal waterbeheerder handhaven en streven we naar juiste waterpeilen voor de 
verschillende bodemfuncties als wonen, recreatie en landbouw. Vanzelfsprekend moeten we hier-
bij ook rekening houden met het onttrekken van grondwater. 

Wilt u grondwater onttrekken 
of een bodeminfiltratie doen? 
Doorloop dan de vragenlijst 
op www.omgevingsloket.nl en 
u weet direct aan welke ver-
plichtingen u moet voldoen.



Op de keurkaart* kunt u zien in 
welke gebieden in Zeeland er vol-
doende zoet water voorkomt en welke 
gebieden zijn aangemerkt als kwets-
baar. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen drie soorten gebieden: 
1. Kwetsbaar gebied
2. Gebied met zoet water
3. Overig gebied

Per type gebied gelden specifieke cri-
teria voor registratie, de meld- en/of 
vergunningplicht. Door onderscheid 
te maken worden verschillende 
waarden zo veel mogelijk beschermd. 
Bij een zoetwatergebied is de zoetwa-
tervoorraad en het voorkomen van 
verzilting belangrijk, bij kwetsbare 
gebieden wordt bijvoorbeeld gekeken 
naar natuur. 

1. Kwetsbaar gebied
Voor het onttrekken van grondwater 
binnen kwetsbare gebieden is bijna 
altijd een vergunning nodig. Tijdelijke 
kleine onttrekkingen van minder dan 
100 m3 per uur, maximaal 1.000 m3 
per maand en korter dan zes maan-
den, vormen op deze regel een uit-
zondering. Voor deze categorie gelden 
algemene regels waarvoor een mel-
ding bij het waterschap moet worden 
ingediend. Voor permanente onttrek-
kingen in kwetsbaar gebied wordt in 
principe geen vergunning verleend.

2. Gebied met zoet water
• Tijdelijke onttrekkingen (bron- en 

sleufbemalingen) van zoet grond-
water buiten de kwetsbare gebie-
den, vallen onder de algemene re-
gels. Het debiet moet dan tussen 
de 10 en 100 m3 per uur liggen 
en er mag per kwartaal niet meer 

dan 3.000 m3 worden onttrok-
ken. Bovendien mag de inrichting 
niet langer dan een halfjaar in 
gebruik zijn. Voor onttrekkingen 
die niet aan deze eisen voldoen, 
is altijd een vergunning nodig.

• Op een locatie buiten de kwets-
bare gebieden waar een zoet-
watervoorkomen is, is een 
vergunning om grondwater te 
onttrekken voor beregening in de 
landbouw niet noodzakelijk. Als 
voldaan wordt aan de inrichtings- 
en afstandseisen, per uur tussen 
de 10 en 60 m3 wordt onttrok-
ken (niet meer dan 3.000 m3 per 
kwartaal en niet meer dan 8.000 
m3 per jaar) dan vallen deze ont-
trekkingen onder de algemene 
regels. Hiervoor geldt een mel-
dingsplicht. 

3. Overig gebied
Algemene regels gelden voor overige 
gebieden wanneer een tijdelijke ont-
trekking (bronbemaling) of sleufbe-
maling:
• meer dan 10 m³ per uur be-

draagt;
• niet meer dan 100 m³ per uur 

bedraagt;
• niet meer dan 15.000 m³ per 

maand bedraagt;
• niet meer dan 30.000 m³ per zes 

maanden¹ bedraagt; 
• de onttrekking niet langer duurt 

dan zes maanden.

¹ deze beperking geldt niet voor sleufbema-

lingen

Onttrekkingen voor veedrenking, 
huishoudelijke en recreatieve doel-
einden zijn meestal zo klein (pompca-

paciteit minder dan 5 m3 per uur en 
hoeveelheid minder dan 12.000 m3 
per jaar) dat deze vrij zijn van regis-
tratie- en/of vergunningplicht, be-
halve wanneer dit binnen kwetsbaar 
gebied plaatsvindt. Binnen kwetsbare 
gebieden geldt de registratie- en ver-
gunningplicht altijd.

Wordt uw situatie niet genoemd? 
Kijk dan op www.scheldestromen.nl/
grondwater voor de voorwaarden bij 
specifieke onttrekkingen. 

Hoe lang duurt het om een 
melding te doen of een ver-
gunning aan te vragen?
Uiterlijk vier weken voordat u grond-
water gaat onttrekken, bent u ver-
plicht dit te melden. De proceduretijd 
voor een vergunning bedraagt acht 
weken.

Toezicht en handhaving
Toezicht en handhaving richt zich in 
eerste instantie op vergunde situaties 
en beperkt zich meestal tot een admi-
nistratieve controle (registratieplicht). 
Daarnaast worden op basis van 
vermoedens of meldingen van eigen 
dienst of derden illegale onttrekkin-
gen opgespoord.

Postadres:
Postbus 1000, 4330 ZW  Middelburg
Bezoekadressen:
Kanaalweg 1, 4337 PA  Middelburg
Kennedylaan 1, 4538 AE  Terneuzen
088 2461000 (lokaal tarief) 
info@scheldestromen.nl
www.scheldestromen.nl

Meer informatie*
Bent u op zoek naar meer informatie 
over grondwateronttrekkingen of de 
keurkaart? Neem dan contact op met 
medewerkers van het waterschap, 
bereikbaar via 088-2461000 (lokaal 
tarief) of kijk op 
www.scheldestromen.nl/grondwater. 




