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Artikel 1  Begripsbepalingen 

a. Beregenen: Het met een voorziening onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam, als 

aanvulling op de natuurlijke regenval, om gewassen te laten groeien. 

b. Insteek: snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzende maaiveld. 

c. De begripsbepalingen van de Keur zijn van toepassing. 

 

Artikel 2  Criteria 

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.5 en artikel 3.1 van de Keur, voor het 

voor beregenen onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam en voor het aanleggen, 

behouden en verwijderen van een bijbehorende onttrekkingsvoorziening. Deze vrijstelling geldt niet 

voor het door de provincie Drenthe aangewezen grondwaterbeschermingsgebied Drentse Aa. 

 

Artikel 3 Voorschriften 

Degene of zijn rechtsopvolger, die voor beregening water onttrekt aan een oppervlaktewaterlichaam 

en een bijbehorende onttrekkingsvoorziening aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 2:  

a. voorkomt schade aan een talud of een waterbodem; 

b. verwijdert drijfvuil en zand- en slibafzettingen; 

c. stelt een onttrekkingsvoorziening niet op binnen 5.00 meter uit een insteek van een 

oppervlaktewaterlichaam; 

d. brengt aan beide zijden van een zuigleiding op een onderhoudspad een doelmatige voorziening 

aan om er onbelemmerd overheen te kunnen rijden; 

e. verwijdert een zuigleiding van een onderhoudspad, zodra het beregenen niet meer plaatsvindt; 

f. stopt of beperkt het beregenen op eerste aanzegging of aankondiging namens het bestuur 

onmiddellijk of binnen een te stellen termijn. 

 

Artikel 4  Melding 

Degene, die beregent als bedoeld in artikel 2 meldt dit tenminste 48 uur van tevoren aan het bestuur. 

 

TOELICHTING  BEREGENING UIT OPPERVLAKTEWATER EN BIJBEHORENDE 

ONTTREKKINGSVOORZIENING 

 

Motivering 

Door te veel te beregenen wordt het peil van het oppervlaktewater te laag, tenminste als niet genoeg 

water van elders kan worden aangevoerd.  

Verder moet worden voorkomen, dat beregeningsinstallaties de bereikbaarheid van 

waterstaatswerken belemmeren.  

Het blijft daarom van belang dat er enkele voorschriften gelden voor het beregenen en voor het 

plaatsen van een onttrekkingsvoorziening. 

 

Andere wetgeving 

De provinciale omgevingsverordening van Groningen en van Drenthe kent zogenaamde regionale 

verdringingsreeksen. Die geven aan welke waterbehoeften (b.v. water voor doorspoeling, 

proceswater, gietwater of voor beregening) voorrang hebben in geval van onmiddellijk of dreigend 

watertekort.  

 

Criteria 

Deze Algemene regel heeft betrekking op het beregenen uit een oppervlaktewaterlichaam. In droge 

perioden gaat het in de praktijk met name om het beregenen van akker- en tuinbouwgewassen en 

sportvelden.  
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Voor het onttrekken van minder dan 20 m
3 
per uur is volgens de Keur (artikel 3.5, sub b.) geen 

watervergunning nodig. De voorschriften van deze Algemene regel zijn daarop evenmin van 

toepassing. 

Ook mag volgens deze Algemene regel een bijbehorende onttrekkingsvoorziening 

(beregeningsinstallatie) worden aangelegd, behouden of verwijderd. 

Deze Algemene regel geldt niet in het grondwaterbeschermingsgebied Drentse Aa, dat door de 

provincie Drenthe is aangewezen. De kaart met dat gebied is als bijlage 3 bijgevoegd. Het 

oppervlaktewater wordt er gebruikt voor het maken van drinkwater. Met name in droge perioden met 

weinig wateraanvoer moet zoveel mogelijk worden voorkomen, dat het oppervlaktewaterpeil zakt en er 

te weinig oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding beschikbaar is. Verder zijn de doelstellingen van 

de Kader Richtlijn Water moeilijker te halen als er sloten droogvallen door beregening. 

 

Voorschriften 

Om er voor te zorgen, dat het beregenen of het plaatsen c.a. van de onttrekkingsvoorziening geen 

ongewenste gevolgen heeft, zijn enkele voorschriften opgenomen.  

Het is o.a. van belang, dat een onderhoudspad vrij toegankelijk blijft voor het waterschap om de 

watergangen en kunstwerken goed bereikbaar te houden.  

Volgens artikel 3.3 van de Keur kan het waterschapsbestuur in geval van (dreigende) grote schaarste 

aan water of aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan verbieden om water te onttrekken 

aan oppervlaktewaterlichamen. Een algemeen verbod en de opheffing daarvan moeten door het 

bestuur bekend worden gemaakt. In dit artikel is onder f. voor alle duidelijkheid opgenomen dat 

beregeningsverboden en beperkingen moeten worden opgevolgd. Degene, die beregent is 

verantwoordelijk. 

 

Melding 

Het onttrekken, inclusief het plaatsen van een installatie c.a., moet op een goede manier en in de 

daarvoor geschikte omstandigheden worden gedaan. Het waterschap heeft behoefte aan actuele 

informatie over hoeveel, waar en hoe wordt beregend. Met o.a. die gegevens en de 

wateraanvoercapaciteit ter plekke kan het waterschap bepalen of een (lokaal) beregeningsverbod of - 

beperking nodig is.  

De melding wordt tenminste 48 uur van tevoren gedaan. Dat is voor het waterschap voldoende en 

voor de beregenaars nog werkbaar. De melding kan zowel telefonisch (0598-693800) als via het e-

mailadres beregening@hunzeenaas.nl plaatsvinden. De locatie, de hoeveelheid en de duur van de 

onttrekking zijn daarbij van belang. 

 

TOELICHTING BIJ ALLE ALGEMENE REGELS 

 

Vrijstelling van de vergunningplicht 

In de Keur van het waterschap is in meerdere artikelen een verbod opgenomen om werkzaamheden 

en werken in of nabij waterstaatswerken uit te voeren zonder watervergunning. 

Volgens artikel 3.9 kan het dagelijks bestuur Algemene regels stellen, die een vrijstelling van die 

vergunningplicht inhouden. In deze Algemene regels is van die bevoegdheid gebruik gemaakt voor 

activiteiten, die een invloed hebben op de waterkwantiteit en soms ook doorwerken naar de  

waterkwaliteit. Zijn deze Algemene regels niet van toepassing of worden ze niet in acht genomen, dan 

blijft de vergunningplicht bestaan en kan op basis daarvan zo nodig worden gehandhaafd. 

 

 

 

 

mailto:beregening@hunzeenaas.nl
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Achtergrond 

Het uitvoeren van werkzaamheden en werken, waarvoor deze Algemene regels gelden zijn relatief 

eenvoudig en komen redelijk vaak voor. Toch grijpen ze in op de inrichting en het onderhoud van het 

watersysteem. Het blijft daarom van belang dat er eisen aan worden gesteld. 

De waterbelangen kunnen voldoende worden behartigd door de voorschriften in deze Algemene 

regels. Hiermee wordt invulling gegeven aan deregulering en vermindering van administratieve lasten. 

 

Begripsbepalingen 

Deze Algemene regels zijn gebaseerd op de Keur en de begrippen, die in de Keur zijn omschreven 

gelden ook voor deze Algemene regels. Het gaat b.v. om het begrip beschermingszone, 

oppervlaktewaterlichaam, schouwsloot, waterstaatswerk, watersysteem, primaire waterkering en 

overig oppervlaktewaterlichaam. De in deze Algemene regels of de Keur niet omschreven begrippen 

hebben geen omschrijving nodig en spreken voor zich. 

 

Melding 

In sommige Algemene regels is het doen van een melding voorgeschreven. Een melding vindt primair 

digitaal plaats via het OLO, het OmgevingsLoket Online. Daarnaast kan een melding zowel schriftelijk 

als digitaal worden ingediend, waarbij gebruikt kan worden gemaakt van door het waterschap 

beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op onze internetsite onder 

“vergunningen en meldingen”. Meldingen dienen tenminste 10 werkdagen voordat met de 

werkzaamheden wordt begonnen in het bezit te zijn van het waterschap. 

Op de melding volgt binnen 10 werkdagen een reactie van het waterschap. Dat kan zijn een 

akkoordverklaring, een verzoek om aanvulling van ontbrekende gegevens of een bericht dat alsnog 

een vergunning moet worden aangevraagd, omdat de werken en werkzaamheden niet onder de 

Algemene regels vallen. Het waterschap is bereid in het kader van de melding desgewenst of zo nodig 

advies te geven over de uit te voeren werken en werkzaamheden. Hiermee kunnen problemen worden 

voorkomen. 

Indien er bij de werken die vallen onder de Algemene Regels de meldplicht van toepassing is, dienen 

deze werken binnen één jaar te worden uitgevoerd. Deze termijn is opgenomen omdat er na verloop 

van tijd veranderingen in de waterhuishouding kunnen ontstaan. In bepaalde situaties kunnen deze 

veranderingen conflicteren met de dan alsnog te realiseren werken. 

 

Inwerkingtreding en overgangsregeling. 

Op vergunningaanvragen, die zijn binnengekomen vóór de datum van inwerkingtreding van deze 

Algemene regels, wordt nog op de tot dan toe gebruikelijke manier een besluit genomen. 

Vergunningen, die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van deze Algemene regels, blijven 

bestaan. Eventuele handhaving vindt op basis daarvan plaats. 

Deze Algemene regels gelden ook voor tot nu toe niet vergunde (illegale| werken of werkzaamheden, 

die in deze Algemene regels zijn opgenomen. 
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