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Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, 

als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of 

proefonttrekkingen  

 
  

Meldingformulier inzake:  

• Grondwateronttrekking op basis van de Waterwet en/of ten behoeve van bodem- en 

grondwatersaneringen, bronbemaling of proefonttrekkingen, beregening of bevloeiing en 
noodvoorzieningen  

• Lozing schoon en verontreinigd grondwater in het kader van de Waterwet en/of het 
Activiteitenbesluit  

Voor het onttrekken en lozen van grondwater als gevolg van bronbemalingen, bodem- en 
grondwatersaneringen of proefonttrekkingen, heeft het waterschap Algemene Regels opgesteld. 
Deze zijn te vinden op de website van het waterschap onder Regelgeving/Keur. In de Algemene 
Regels zijn de voorwaarden opgenomen waaraan deze onttrekkingen en lozingen  moeten 
voldoen.  

  

Dit formulier dient volledig ingevuld te worden en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken 
voor aanvang van het werk, in het bezit te zijn van het waterschap.  

  

Indien dit formulier niet volledig wordt ingevuld wordt de melding niet in behandeling 

genomen (verplichte velden zijn met een * aangeduid!!)  

  
A. ALGEMEEN  

  
1. Ondergetekende (melder):  

Bedrijf/inrichting           

Contactpersoon        

Adres     

Postcode en plaats    

Gemeente    

Telefoonnummer    

E- mailadres    

  
Treedt op namens:  

Bedrijf/inrichting *   

Contactpersoon   *   

Adres *   

Postcode en plaats *   

Gemeente    

Telefoonnummer *     
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E- mailadres *   

  

Naam hoofdaannemer     

Kamer van Koophandel 
nummer van de  
inrichting  

  

  

B. GRONDWATER ONTTREKKING  

  
2. Plaats van de onttrekking:  

Plaats *   

Postcode     Straatnaam en nr. *    

  
Voeg als bijlage een kaart of luchtfoto toe met daarop duidelijk aangeven de plaats van de 

onttrekking en lozing.  

  

Vindt er een boring plaats binnen een grondwaterbeschermingsgebied? * 

(zie hiervoor   

https://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Documents/AR/11%20Grondwateronttrekking.pdf)   

     
ja 

  

nee  

 

  

Indien u een boring wilt verrichten binnen een grondwaterbeschermingsgebied moet u daarvan 
melding doen bij de desbetreffende provincie. De melding moet tenminste vier weken voor 
aanvang van de boring aan Gedeputeerde Staten worden toegestuurd via een apart 
meldingsformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de desbetreffende provincie.  

  

Is het project al eerder gemeld?   ja 

  

nee 

  

  

3. Gegevens betreffende de onttrekking  

    Bron 1  Bron 2  

1.  Kadastrale gegevens perceel waar 

de bron zich bevindt:  
Gemeente :  Gemeente :   

    Sectie :        Nr.:   Sectie :      Nr.:   

    Plaats :   Plaats :   

  

2.  Topografische coördinaten  * X :    X :    

    Y :    Y :    

      

3.  Vervanging bestaande bron?   ja  

  

nee 

    
  

 
nee 

 

6.  Aantal pompen: *  stuks  stuks  

    

7.  Capaciteit van de pomp(en)  *  m3 per uur    m3 per uur  

ja 

https://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Documents/AR/11%20Grondwateronttrekking.pdf
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4.  Diepte van de bron * 

Maaiveldhoogte  

Lengte filter  

 m minus 

maaiveld m +/-

NAP m  

 m minus 

maaiveld m +/- 

NAP m  

  

5.  Methode van bronnering  verticale pompput 

  

horizontale drainage 

  

deepwell 

  

anders nl.: 

  
….  

verticale pompput 

  

horizontale drainage 

  

deepwell 

  

anders nl.: 

  
….  

  

8.  Doel wateronttrekking  * bouwputbemaling 

  

bodemsanering 

  

grondwatersanering 

  

beregening 

  

drinkwater vee/mens 

  

spoel- en schrobwater 

  

sanitair 

  

proceswater 

  

koelwater 

  
anders nl.: 

  
….  

bouwputbemaling 

  

bodemsanering 

  

grondwatersanering 

  

beregening 

  

drinkwater vee/mens 

  

spoel- en schrobwater 

  

sanitair 

  

proceswater 

  

koelwater 

  
anders nl.: 

  
…  

  

9.  Periode van onttrekking  * 

  

Tijdsduur van de onttrekking  

begindatum :   /    / 

einddatum :     /    /      

dagen  

begindatum :    /    /   

einddatum :     /    /       dagen  

  

10.  Grootte van de wateronttrekking 

(maximale hoeveelheden per 

tijdseenheid) * 

m³ per uur 

m³ per dag m³ 

per maand m³ 

per jaar m³ 

totaal  

   m³ per uur    

m³ per dag    m³ 

per maand    m³ 

per jaar    m³ 

totaal  
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11.  Meting van de hoeveelheden te 

onttrekken grondwaterwater * 
 

urenteller 

  

watermeter 

  

anders nl.: 

  
….  

  

urenteller 

  

watermeter 

  

anders nl.: 

  
….  

  

12.   Te beregenen aantal hectares                                    hectares                                  hectares  

             

13.  Is ten behoeve van beregening  

onttrekking uit oppervlaktewater 

mogelijk?           
  ja  nee 

  

  ja  nee 

  

         

14.  Zijn er peilbuizen aanwezig?    ja  

aantal :          (

 

nee 

        

    ja  

aantal :  

( 

nee 

  

overzichtskaart 

bijvoegen)        

  
C. GRONDWATER LOZINGEN  

  

4. Op welke wijze wordt het grondwater geloosd? * 

  
geen lozing (ga verder naar D).  

  

op het vuilwaterriool (Het waterschap is niet het bevoegd gezag voor de lozing, neem contact op 

met de gemeente, ga verder naar D).  

  

op het schoonwaterriool (Het waterschap is niet het bevoegd gezag voor de lozing, neem contact 

op met de gemeente, ga verder naar D).  

  
door middel van infiltratie of retourbemaling  

  
op oppervlaktewater  

  

5. Is de lozing afkomstig van binnen of buiten een inrichting?  

  

 binnen een inrichting 

   

  

U heeft een melding gedaan van de lozing bij het Meldpunt Activiteitenbesluit (aim.vrom.nl)               

(datum)                     (correspondentienummer)                (ga verder naar D).  

  

U heeft geen melding gedaan bij het Meldpunt en de lozing is afkomstig van een bodemsanering of 

proefbronnering. (Deze melding wordt beschouwd als een melding i.h.k.v. het Activiteitenbesluit)   

overzichtskaart bijvoegen)       

http://www.aim.vrom.nl/
http://www.aim.vrom.nl/
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U heeft geen melding gedaan bij het Meldpunt en de lozing is afkomstig van 

bronneringswerkzaamheden. (De melding wordt beschouwd als een melding i.h.k.v. het 

Activiteitenbesluit, ga verder naar 6).  

   

 buiten een inrichting 

   

  

Het betreft een lozing van grondwater afkomstig van een bodemsanering of proefbronnering. (De 

melding wordt beschouwd als een melding i.h.k.v. het Besluit lozen buiten inrichtingen, ga verder 

naar 6)  

  

Het betreft een lozing van grondwater afkomstig van bronneringswerkzaamheden. (De melding 

wordt beschouwd als een melding i.h.k.v. het Besluit lozen buiten inrichtingen, ga verder naar 6).  

  

6. Gegevens met betrekking tot de lozing  

Indien het een bodemsanering of proefbronnering betreft, wat is de oorzaak van bodemverontreiniging?       

.  

Op welke watergang zal de lozing plaatsvinden?                          

.  

Wat is het tijdstip van de aanvang van de lozing?  

.  

Wat is de verwacht duur van de lozing in dagen?  

.  

Wat is het maximaal debiet van de lozing in liters per seconde of in kubieke meters per dag?  

.  

Wat is het totale debiet van de lozing in kubieke meters?  

.  

  

Wat zijn de concentraties aan stoffen c.q. parameters voor zover deze afwijken van de in het gebied 

voorkomende grondwaterkwaliteit?  

.  

Welke maatregelen zullen worden getroffen ter beperking van de hoeveelheid te lozen grondwater?  

.  

  

Verplichte bijlagen:  

Bij dit meldingsformulier dient een kadastrale tekening (schaal 1: 1000) en een situatieschets 
(luchtfoto), met een schaal van tenminste schaal 1:10.000 waarop de ligging, eventueel de 
grenzen van de inrichting ten opzichte van de omgeving, ligging van de bedrijfsriolering en de 
plaats van lozingspunten is aangegeven en die is voorzien van een noord pijl worden 
meegezonden.  

  

Bij verandering in bovenstaande gegevens of beëindiging van de wateronttrekking en lozing 
dient daarvan mededeling te worden gedaan bij waterschap.  
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D. ONDERTEKENING  

  
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij behorende 

bescheiden, naar waarheid te hebben ingevuld, c.q. opgesteld.  

  

Ondertekening  Invulruimte  

Plaats  * 

  
  

Datum * 

  
  

Handtekening aanvrager  
(opdrachtgever) * 

  

  

Handtekening gemachtigde  
(Indien van toepassing) * 

  

  

  

  

  

  

De gehele melding dient te worden ingediend bij:  
  

Waterschap Hunze en Aa’s  

Afdeling Veiligheid en Voldoende Water  

Postbus 195  

9640 AD VEENDAM  

 

Of per mail: 

waterschap@hunzeenaas.nl  

  

  

mailto:waterschap@hunzeenaas.nl

