
Provinciaal blad 1999-31

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van 2 juli 1999, nummer 1999/7243, tot
afkondiging van het besluit van Provinciale Staten van 29 maart 1999, nummer 141.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend
dat door Provinciale Staten van Noord-Holland in hun vergadering van 29 maart 1999, onder nummer 14,
de volgende verordening is vastgesteld.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op de Grondwaterwet;

besluiten:
vast te stellen de volgende verordening.

Grondwaterverordening Noord-Holland 1999.
Verordening ter uitvoering van de Grondwaterwet.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
de commissie: commissie als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de waterhuishouding;
grondsanering: het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van veront-
reiniging en directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem;
grondwatersanering: het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van veront-
reiniging en directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van het grond-
water, inclusief beheersmaatregelen;
inrichting: een inrichting of werk bestaande uit een of meer winmiddelen, bestemd tot het
onttrekken van grondwater, dan wel middelen tot het  infiltreren van water in de
bodem;
kwetsbaar gebied: gebied behorende tot: het eiland Texel, het voormalige eiland Wieringen (zijnde het
grondgebied van de gemeente Wieringen) en het gebied ten oosten van de Vecht, zoals aangegeven op de
kaart die als bijlage bij deze verordening is gevoegd;
onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een inrichting;
waterhuishoudingsplan: het provinciaal plan voor de waterhuishouding als bedoeld in artikel 7 van de Wet
op de waterhuishouding;
winmiddel: een middel om grondwater, in afwijking van het natuurlijke stromings-
patroon, in meer of mindere mate geforceerd te doen toestromen.

Te verstrekken gegevens

                                                          
1 Goedgekeurd bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat dd. 3 juni 1999, nr. CD72/BVW/845-99



Artikel 2
1 De opgave van de hoeveelheid onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water, als bedoeld in artikel 11, 

eerste lid, onder c, en tweede lid, van de Grondwaterwet, dient te geschieden op het door gedeputeerde
staten vastgestelde formulier en dient een vermelding te bevatten van de per maand onttrokken 
hoeveelheden grondwater en/of per maand geïnfiltreerde hoeveelheden water.

2 Houders van inrichtingen als genoemd in de artikelen 4, 7 en 8 zenden dit formulier voor 
ingebruikstelling van de inrichting volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de vereiste bijlagen
aan gedeputeerde staten.

3 Gedeputeerde staten kunnen een inrichting, die niet ingevolge artikel 11
van de Grondwaterwet is opgegeven, ambtshalve inschrijven in het register als bedoeld in artikel 13 
van de Grondwaterwet.

4 Indien ambtshalve inschrijving plaatsvindt in de loop van een kalenderjaar, geldt als datum van 
inschrijving 1 januari van dat jaar.

Artikel 3
1 Gedeputeerde staten kunnen bepalen welke overige gegevens overgelegd dienen te worden betreffende

de in de artikelen 7 en 8 aangegeven inrichtingen.
2 Indien door wijziging de onttrokken hoeveelheid van een niet-vergunningplichtige inrichting toe- of 

afneemt, zodat er verandering optreedt in de wijze waarop de inrichting in het register als bedoeld in 
artikel 4, tweede lid, van deze verordening is opgenomen, dient dit ten minste één week tevoren aan 
gedeputeerde staten te worden medegedeeld.

3 Hij die van plan is een niet-vergunningplichtige inrichting buiten gebruik te stellen, doet daarvan ten 
minste één week tevoren melding aan gedeputeerde staten. De tot die inrichting behorende 
winmiddelen moeten door de houder van de inrichting op deugdelijke wijze worden gedicht, waarbij 
ten minste – voor zover aanwezig – de afsluitende lagen worden hersteld.

Registratieplicht

Artikel 4
1 De in artikel 11, eerste lid, van de Grondwaterwet, genoemde registratieverplichting geldt niet ten 

aanzien van inrichtingen waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 
1.000 m3 per maand.

2 Onttrekkingen van meer dan 1.000 m3 per maand worden ingeschreven in het register als bedoeld in 
artikel 13 van de Grondwaterwet.

Uitzondering vergunningplicht

Artikel 5
1 Een vergunning tot het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de 

Grondwaterwet is niet vereist ten aanzien van:
a inrichtingen genoemd in artikel 8, waarbij aan het gestelde in dat artikel

wordt voldaan;
b overige inrichtingen waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan:

1 12.000 m3 per jaar in de kwetsbare gebieden;
2 50.000 m3 per jaar buiten deze gebieden.

2 Bij twijfel of met behulp van een inrichting als bedoeld in het eerste lid, onder b, de in het eerste lid 
onder b genoemde grens wordt overschreden, kunnen gedeputeerde staten aan de houder van de 
inrichting de verplichting opleggen om blijvend of gedurende een door hen te bepalen tijd, de te 
onttrekken hoeveelheid grondwater regelmatig te meten, daarvan aantekening te houden, een en ander 



op door gedeputeerde staten aan te geven wijze, en maandelijks aan gedeputeerde staten een opgave te 
zenden van de door de inrichting onttrokken hoeveelheid grondwater.

Bij de vergunningaanvraag over te leggen gegevens

Artikel 6
1 Bij een aanvraag tot verlening of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 14, eerste lid, en 

artikel 16, eerste lid, van de Grondwaterwet dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:
a een of meer kaarten op zodanige schaal, dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de ligging van 

de inrichting;
b een kadastrale tekening van de percelen waarop de inrichting zich bevindt en van het gebied binnen 

een afstand van 100 meter daarvan;
c een beschrijving van de inrichting, waarbij wordt vermeld:

1. ten aanzien van de inrichting:
a. het aantal winmiddelen en/of infiltratiemiddelen;
b. de diepte van de onderkant van de filters van ieder winmiddel en/of infiltratiemiddel ten 

opzichte van het maaiveld;
c. de diameter en de lengte van de filters van ieder winmiddel en/of infiltratiemiddel;
d. de nominale pompcapaciteit van de inrichting;
e. de maximaal te onttrekken hoeveelheid grondwater per uur, per etmaal, per maand, per 

kwartaal en per jaar;
f. het doel waarvoor het grondwater zal worden gebruikt;
g. het (te verwachten) chloridegehalte van het te onttrekken grondwater;
h. de plaats en het type van de meetinstrumenten;

 2. In geval van infiltratie bovendien:
a. de wijze waarop het water in de bodem wordt gebracht;
b. de te infiltreren hoeveelheden water per etmaal, per maand, per kwartaal en per jaar;
c. de herkomst, temperatuur en kwaliteit van het te infiltreren water.

2 Bij de aanvraag dient voorts een inzicht te worden gegeven in de bodemgesteldheid, de stand en de 
samenstelling van het grondwater ter plaatse van de inrichting en de omgeving daarvan, tot op de 
diepte waarop de onttrekking en/of infiltratie plaatsvindt, dan wel van invloed is; tevens dient een 
inzicht te worden verschaft in de gevolgen van de onttrekking of infiltratie voor de stand en de 
kwaliteit van het grondwater.

3 Ten aanzien van:
a onttrekkingen waarbij een grotere hoeveelheid water is betrokken dan gemiddeld 3.000.000 m3 per 

jaar, en
b een infiltratie;

dienen de bij de aanvraag behorende gegevens in tienvoud te worden ingediend.
4 Ten aanzien van andere onttrekkingen dan in het derde lid bedoeld, dienen de bij de aanvraag 

behorende gegevens in achtvoud te worden ingediend.
5 Gedeputeerde staten kunnen op een daartoe strekkend gemotiveerd verzoek van de aanvrager toestaan 

dat bij aanvragen, bedoeld in het vierde lid, de in het tweede lid bedoelde gegevens niet of slechts ten 
dele behoeven te worden overgelegd.

6 Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat door de aanvrager nadere gegevens overgelegd dienen te 
worden.



Grondwatersaneringen

Artikel 7
Voor grondwatersaneringen die langer duren dan één jaar zijn de artikelen 5 en 6 van toepassing.
Algemene regels

Artikel 8
1 Houders van inrichtingen die worden gebruikt voor het drooghouden van bouwputten voor 

bouwkundige of civieltechnische werken, inrichtingen die worden gebruikt voor grondwatersaneringen
en grondsaneringen, en voor inrichtingen die bij wijze van proef water aan de bodem onttrekken, 
waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 15.000 m3 per maand en de 
onttrekking niet langer duurt dan zes maanden zijn verplicht:
a de inrichting vóór ingebruikstelling op te geven aan gedeputeerde staten;
b de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket niet verder te 

verlagen dan maximaal 0,5 meter beneden het gewenste ontgravingsniveau;
c op zo kort mogelijke afstand van het op dat moment diepste ontgravings-niveau een meetpunt in te 

richten;
2 Houders van inrichtingen die worden gebruikt voor het drooghouden van bouwputten voor 

bouwkundige of civieltechnische werken, grondwatersaneringen of voor grondsaneringen, en voor 
inrichtingen die bij wijze van proef water aan de bodem onttrekken in de kwetsbare gebieden, waarbij 
de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 8.000 m3 per maand en de 
onttrekking niet langer duurt dan zes maanden zijn verplicht:
a de inrichting voor ingebruikstelling op te geven aan gedeputeerde staten;
b de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket niet verder te 

verlagen dan maximaal 0,5 meter beneden het gewenste ontgravingsniveau;
c op zo kort mogelijke afstand van het op dat moment diepste ontgravings-niveau een meetpunt in te 

richten;
d al het onttrokken grondwater binnen een straal van 500 meter rond het middelpunt van de 

ontgraving in de bodem te infiltreren, waarbij de kwaliteit van het ontvangende grondwater op geen 
enkele wijze mag worden verslechterd.

3 Houders van inrichtingen die uitsluitend worden gebruikt als noodvoorziening, zijn verplicht de 
bestaande inrichting voor, en een nog niet bestaande inrichting zo snel mogelijk na ingebruikstelling, 
op te geven aan gedeputeerde staten;

4 Houders van inrichtingen die uitsluitend worden gebruikt voor beregenings- en/of 
bevloeiingsdoeleinden, waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan:
a 12.000 m3 per jaar in de kwetsbare gebieden;
b 50.000 m3 per jaar buiten deze gebieden zijn verplicht de inrichting vóór ingebruikstelling op te 

geven aan gedeputeerde staten.

Uitzondering horen commissie als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de waterhuishouding

Artikel 9
De commissie behoeft omtrent een aanvraag om vergunning niet te worden gehoord, indien naar de mening
van gedeputeerde staten de onttrekking of de wijziging daarvan in overeenstemming is met het
Waterhuishoudingsplan, mits het een onttrekking betreft van maximaal 3.000.000 m3 per jaar, dan wel een
uitbreiding van een onttrekking indien daardoor de totale onttrekking niet groter wordt dan 3.000.000 m3
per jaar.

Strafbepaling



Artikel 10
Voor zover overtreding van hetgeen bij of krachtens deze verordening is bepaald niet strafbaar is gesteld
ingevolge de Wet op de economische delicten worden overtredingen gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Overgangsrecht

Artikel 11
1 De Grondwaterverordening Noord-Holland, die is vastgesteld bij besluit van 15 juni 1992, nr. 18 en 

aangevuld bij besluit van 19 november 1992, nr. 53 en naderhand gedeeltelijk herzien bij besluit van 
13 december 1993, nr. 81, wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop de 
Grondwaterverordening Noord-Holland 1999 in werking treedt.

2 Op aanvragen om vergunning die zijn gedaan voor de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening blijft echter het recht van toepassing zoals dat gold voor de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Citeertitel

Artikel 12
Deze verordening kan worden aangehaald als Grondwaterverordening Noord-Holland 1999.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

H.M. Meijdam, voorzitter.

C.J.N. Versteden, griffier.

Uitgegeven op 21 juli 1999



Toelichting

Op 1 juli 1995 is een wijziging van de Grondwaterwet in werking getreden. Deze wijziging houdt in het
kort in, dat:
1 aan provinciale staten de bevoegdheid wordt gegeven tot het stellen van algemene regels voor 

bepaalde categorieën van onttrekkingen;
2 de mogelijkheid om tijdelijke vergunningen te verlenen;
3 de mogelijkheid om aan vergunningen voorschriften te verbinden met het oog op beëindiging of 

vermindering van grondwateronttrekkingen.

De eerste twee instrumenten zijn van belang voor de aanpak van de verdrogingsbestrijding; de derde dient
ter voorkoming of beperking van grondwateroverlast.

In de memorie van toelichting van de gewijzigde Grondwaterwet is aangegeven dat de provinciale
verordening gebruikt kan worden als instrument voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Dit gebiedsgericht
grondwaterbeheer is opgenomen in het huidige Waterhuishoudingsplan, waarvan het grondwaterplan een
integraal onderdeel vormt. Voor bepaalde in de verordening aangegeven kwetsbare gebieden wordt dan ook
een strenger instrumentarium gehanteerd, hetgeen gezien de huidige praktijk vooral bedoeld is om
toekomstige ontwikkelingen te kunnen reguleren. Uit handhavingsoverwegingen zijn de grenzen van de
kwetsbare gebieden op basis van waterhuishoudkundige gronden vastgesteld, zodat duidelijke grenzen zijn
aan te geven. Op de bijlage bij deze verordening hebben wij de kwetsbare gebieden aangegeven.

Ten aanzien van de bestaande registratieplicht en vergunningplicht zijn er een aantal veranderingen
ingevoerd ter vereenvoudiging. In de Grondwaterwet is bepaald dat de bevoegdheid om vrijstelling van
vergunningplicht te verlenen is beperkt tot onttrekkingen kleiner dan 10 m3 per uur. Met een onttrekking
van 10 m3 per uur kan in theorie per jaar maximaal 87.600 m3 worden onttrokken. Om deze mogelijk tegen
te gaan wordt daarom de registratieplicht respectievelijk vergunningplicht gebaseerd op een te onttrekken
hoeveelheid per tijdseenheid van een maand respectievelijk een jaar. Met de in deze verordening geldende
grenzen per tijdseenheid wordt de registratie- en vergunningplicht in wezen op een lagere pompcapaciteit
gesteld dan aangegeven in de Grondwaterwet, zodat aan het gestelde in deze wet wordt voldaan.Bij de
invoering van het stelsel van algemene regels zijn de in de Grondwaterwet genoemde categorieën van
onttrekkingen opgenomen. Ter vereenvoudiging is voor de categorieën van algemene regels aangesloten bij
de bestaande onttrekkingsniveau’s, daar deze met de praktijk in overeenstemming zijn. Dit alles resulteert
in een sterk vereenvoudigde verordening met een beperkt aantal regels en een eenvoudige, eenduidige wijze
van registratie van inrichtingen.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen
In dit artikel worden een aantal in de verordening voorkomende begrippen gedefinieerd. In dit artikel zijn
de volgende begrippen nieuw: grondsanering, grondwatersanering, en kwetsbaar gebied. Onder het begrip
“winmiddel” vallen bijvoorbeeld ook de diepe drains en arterische bronnen.

Artikel 2 en 3 - Te verstrekken gegevens
Ter voldoening aan de vereisten van de registratieplicht voor onttrekkingen is een vereenvoudigd formulier
door gedeputeerde staten vastgesteld. Zodra een inrichting is opgenomen in het register als bedoeld in
artikel 13 van de Grondwaterwet, is de houder van de inrichting heffingplichtig ingevolge de
Grondwaterheffingsverordening. Van de heffing zijn vrijgesteld onttrekkingen als bedoeld in artikel 48 van
de Grondwaterwet en onttrekkingen van minder dan 10.000 m3 per jaar.



Artikel 4 - Uitzonderingen registratieplicht
De registratieplicht is bedoeld om een nauwkeurig inzicht te verkrijgen in de grootte en het verloop van de
onttrokken hoeveelheid grondwater, alsmede in de hydrologische gevolgen ervan. Voor kleine en
kortdurende onttrekkingen is het voldoende om inzicht te krijgen in de grootte van de onttrekking.
Het begrip pompcapaciteit is vervangen door een onttrekkingshoeveelheid per maand, welke bij de
registratie plicht overeenkomt met een pompcapaciteit van ca. 2 m3 per uur.

Artikel 5 - Uitzondering vergunningplicht
In dit artikel wordt de vrijstelling van de vergunningplicht geregeld. Door de gestelde grenzen per
jaarhoeveelheid is het mogelijk dat een aantal bestaande permanente onttrekkingen in kwetsbare gebieden
alsnog onder de vergunningplicht komen te vallen. Gezien de in het verleden gemelde en geregistreerde
inrichtingen zal dit aantal zeer klein zijn. De vergunningplicht geldt tevens voor alle registratieplichtige
onttrekkingen welke niet aan het gestelde in artikel 4 inzake de algemene regels voldoen.

Artikel 6 - Bij de vergunningaanvraag over te leggen gegevens
Dit artikel is niet gewijzigd.

Artikel 7 - Grondwatersaneringen
Grondwatersaneringen, inclusief beheersmaatregelen, die langer duren dan één jaar dienen gezien te
worden als een permanente inrichting, en vallen derhalve niet meer onder het stelsel van de algemene
regels.

Artikel 8 - Algemene regels
Artikel 15a van de Grondwaterwet biedt de mogelijkheid voor het stellen van algemene regels voor
bepaalde categorieën van onttrekkingen. Indien houders van inrichtingen voldoen aan het gestelde in die
regels, is de vergunningplicht op hen niet van toepassing. In de Grondwaterwet is de bevoegdheid om regels
te stellen per categorie van onttrekking aangegeven, alsmede de te stellen bovengrenzen, waarbij tevens de
mogelijkheid wordt geboden dit per gebied te differentiëren. Voor de provincie Noord-Holland heeft dit
betrekking op de volgende kwetsbare gebieden: het eiland Texel, het voormalige eiland Wieringen (zijnde
het grondgebied van de gemeente Wieringen) en het gebied ten oosten van de Vecht zijnde het Gooi. De
grens voor algemene regels hebben wij gelegd op onttrekkingen waarbij niet meer dan 15.000 m3 per
maand en niet langer dan zes maanden wordt onttrokken. Voor de kwetsbare gebieden ligt de grens op
8.000 m3 per maand en voor een periode korter dan zes maanden. Concreet betekent dit dat indien de
onttrekking meer dan 15.000 m3 per maand bedraagt, gedurende een periode van zes maanden, er een
vergunning nodig is. Of het omgekeerde geval:  indien er minder dan 15.000  m3 per maand maar langer
dan zes maanden wordt onttrokken dan is er een vergunning van gedeputeerde staten nodig.
De regels hebben in alle gevallen betrekking op het melden van de inrichting, op het na beëindiging van de
onttrekking dichten van de bronnen en daarnaast voor:bronbemalingen, grondsaneringen,
grondwatersaneringen en proefonttrekkingen:
– op de maximaal toelaatbare verlaging onder het gewenste ontgravingsniveau om de te onttrekken 

hoeveelheid grondwater zo gering mogelijk te houden. Door middel van een meetpunt is dit 
controleerbaar;

– aan het te retourneren water wordt de eis gesteld dat dit van dezelfde, zo niet een betere kwaliteit moet
zijn dan het ontvangende grondwater, dit ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater. Als aan
deze eis niet voldaan wordt of kan worden voldaan dient alsnog een vergunning aangevraagd te 
worden waarbij nader regels ten aanzien van het te retourneren grondwater worden gesteld;

– noodvoorzieningen;



– onder noodvoorzieningen worden in elk geval verstaan brandputten, sprinklerinstallaties, inrichtingen 
voor nachtvorstschadebestrijding in de fruitteelt en inrichtingen voor noodstroomvoorzieningen;

– onder bouwkundige werken worden begrepen waterbouwkundige werken.

Artikel 9 - Uitzondering horen commissie als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de waterhuishouding
In het kader van de deregulering is besloten om de grens te leggen op de grens die de Wet milieubeheer
hanteert voor de MER-plicht voor grondwateronttrekkingen.

Artikel 10 - Strafbepaling
In de Wet op de economische delicten is bepaald dat overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens
artikel 14, eerste en tweede lid, van de Grondwaterwet economische delicten opleveren. Door de straf-
bepaling te formuleren zoals nu is gebeurd, heeft de provincie de mogelijkheid om strafmaatregelen te
nemen in die gevallen waarin de Wet op de economische delicten niet van toepassing is.

Artikel 11 en 12 - Overgangsrecht en citeertitel
De citeertitel is aangepast door de toevoeging van het jaartal waarin de verordening door provinciale staten
is vastgesteld, dit in verband met de herkenbaarheid.

Afdeling: WNLO
Contactpersoon: H. Zwanenburg (tel. 023-5143676)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

Titel:Grondwaterverordening Noord-Holland 1999
Datum:29-03-1999
Nummer:1999-31


