v

Zone van toepassing

Onttrekken

Hiervoor krijg je ontheffing,
maak je een melding of
vraag je een vergunning voor
aan.
Dit gaat via het
Omgevingsloket.

Doel van onttrekking

Beschermingsgebied
-

Ontheffing

Kernzone
Beschermingszone
Buitenbeschermingszone
Profiel van vrije ruimte

Nee

In de legger van het waterschap
worden de waterstaatswerken en
daaraan grenzende zones
aangegeven.

Als je niet meer dan 1 m3 per
uur wordt onttrokken buiten
een
milieubeschermingsgebied.
Ten behoeve van een
brandblusvoorziening.

Ja
Vergunning

Benodigd

Bemalingsadvies

Milieukundig onderzoek

Bemalingsplan

Milieukundig onderzoek
bij een adviesbureau
laten opstellen.

Bemalingsadvies bij een adviesbureau laten
opstellen en indienen voor een melding en
aanvraag vergunning.

Bemalingsplan wordt
door de aannemer
opgesteld.

Water laten toetsen op
de voorwaarden en
parameters. Deze
gegevens zijn nodig om
de manier van lozen te
bepalen.

Het bemalingsadvies dien je aan de voorkant in,
om te voorkomen dat het project vertraging
oploopt door te lange doorlooptijden wat betreft
goedkeuring bemalen en lozen.

Dit is voor het nader
uitwerken/ praktische
invulling.

In het bemalingsadvies dus ook keuzes alvast
vastleggen voor het bemalingsplan.

Milieukundig onderzoek
behoord in het
bemalingsadvies.

Voor het maken van bemalingsadviezen gebruik
maken van onze eigen peilbuisgegevens.
Link naar onze peilbuisgegevens is:
https://www.diver-hub.com/public/
Realisatie zorgt dat de aangevraagde adviezen
getoetst worden op gebruik van de juiste
gegevens.

Eisen aan de lozing naast de
zorgplicht

Lozen vanuit
een ontwatering
(Besluit lozen buiten
inrichtingen)

1

Op of in de bodem

Op oppervlaktewater

2

Het volgende geldt
niet voor lozen
afvalwater vanuit een
huishouden of een
inrichting (bedrijf) en
ook niet voor lozen
afvalwater vanuit
processen (industrie).
Hier gelden andere
regels voor.

Geen

Ten behoeve van het drooghouden van een bouwput, grondsanering of
een kabel en leidingsleuf waarbij: in een milieubeschermingsgebieden
niet meer dan 10 m3 per uur en 20.000 m3 in totaal wordt onttrokken.
En in overige gebieden niet meer dan 50 m3 per uur en 200.000 m3 in
totaal wordt onttrokken.
Ten behoeve van beregening waarbij: niet meer dan 50 m3 per uur en
50.000 m3 per jaar wordt onttrokken. Niet meer dan 50 m3 per uur en
200.000 m3 per jaar wordt onttrokken ten behoeve van agrarische
activiteiten. Grondwater voor agrarische activiteiten uit het eerste
watervoerend pakket of dieper wordt onttrokken. Geen grondwater
wordt onttrokken uit de strategische zoetwatervoorraad.
Ten behoeve van een grondwatersanering waarbij: In
milieubeschermingsgebied niet meer dan 10 m3 per uur wordt
onttrokken en de onttrekking niet langer dan een jaar plaatsvindt. In
andere gebieden dan milieubeschermingsgebieden niet meer dan 25 m3
per uur wordt onttrokken en de onttrekking niet langer dan 7 jaar
plaatsvindt.
Ten behoeve van een proefbronnering waarbij: In
milieubeschermingsgebieden niet meer dan 10 m3 per uur en 20.000 m3
in totaal wordt onttrokken. In andere gebieden dan
milieubeschermingsgebieden, niet meer dan 100 m3 per uur en 50.000
m3 in totaal wordt onttrokken.

Melding: uiterlijk 48 uur van tevoren melden

Wanneer vorige
niet van
toepassing zijn,
moet er een
vergunning
worden
aangevraagd.

Ten behoeve van beregening waarbij de onttrekking niet in
een milieubeschermingsgebied plaatsvindt en niet meer dan
10 m3 per uur en 12.000 m3 per jaar wordt onttrokken.

Proceduretijd: 8
weken vanaf
dat vergunning
aanvraag als
volledig is
beoordeeld.

Ten behoeve van een grondwatersanering waarbij: In een
milieubeschermingsgebied niet meer dan 5 m3 per uur wordt
onttrokken en de onttrekking niet langer dan een jaar
plaatsvindt en in overige gebieden niet meer dan 10 m3 per
uur wordt onttrokken en de onttrekking niet langer dan 7 jaar
plaatsvindt.
Ten behoeve van een proefonttrekking waarbij: In een
milieubeschermingsgebied niet meer dan 5 m3 per uur en
12.000 m3 in totaal wordt onttrokken en in overige gebieden
niet meer dan 20 m3 per uur of 12.000 m3 in totaal wordt
onttrokken.
Ten behoeve van het testen van een brandblusvoorziening.

Ten behoeve van industrieel gebruik niet meer dan 50 m3 per uur en
100.000 m3 in totaal wordt onttrokken en er geen grondwater wordt
onttrokken uit de strategische zoetwatervoorraad en waarbij geen
permanente onttrekking in een milieubeschermingsgebied plaats vindt.
Ten behoeve overig gebruik waarbij niet meer dan 10 m3 per uur en
12.000m3 in totaal wordt onttrokken en de onttrekking niet plaatsvindt
volgens polderprincipe en geen grondwater wordt onttrokken uit
strategische zoetwatervoorraad.

Maatwerkvoorschrift
Lozen < 48 uur

Lozen < 8 weken

Op schoonwaterriool

3

(Alleen als er niet op
oppervlaktewater geloosd mag
worden)

Op vuilwaterriool

4

(Alleen als het aantoonbaar
is dat er geen andere
mogelijke lozingsroutes
mogelijk zijn)

Onopgeloste bestanddelen < 50 mg/l;

Bevoegd gezag

Langer

5 dagen van tevoren
melden (geen formele norm

Geen visuele verontreiniging.

5 dagen van tevoren
melden (geen formele norm

Onopgeloste bestanddelen < 50 mg/l;

5 dagen van tevoren

Fe < 5 mg/l;

melden (geen formele norm
maar nodig volgens Sjaak
Clarisse)

Cl < 75 mg/l (geen formele norm, maar

Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH)

5 dagen van
tevoren melden

4 weken van
tevoren melden

Hoogheemraadschap
Delftland

5 dagen van
tevoren melden

4 weken van
tevoren melden

Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH)

5 dagen van
tevoren melden

Lozingsverbod

maar nodig volgens Sjaak
Clarisse)

signaleringswaarde voor Sjaak Clarisse).

Lozen is verboden, tenzij lozingsdebiet
< 5m3/uur en duur lozing < 8 weken;

5 dagen van tevoren
melden (geen formele norm

Onopgeloste bestanddelen < 300 mg/l;

maar nodig volgens Sjaak
Clarisse)

Cl < 75 mg/l (geen formele norm, maar
signaleringswaarde voor Sjaak Clarisse);

Maatwerkvoorschrift nodig indien debiet
> 5 m3/uur en/of lozing > 8 weken

Vergunning

Het drooghouden van een bouwput, een grondsanering of
een kabel en leidingsleuf waarbij: In
milieubeschermingsgebieden niet meer dan 5 m3 per uur en
12.000 m3 in totaal wordt onttrokken, en in overige gebieden
niet meer dan 10 m3 per uur en 20.000 m3 in totaal wordt
onttrokken.

maar nodig volgens Sjaak
Clarisse)

Dit gaat via de
Omgevingsdienst
Haaglanden en/of via
het Omgevingsloket.

Besluit lozen buiten
inrichtingen (blibi)
gelden voor
bronnering,
bodemsanering,
onderhoudswerkzaamheden,
baggeren, ect.

Melding: uiterlijk 3 weken van tevoren melden

Lozingsverbod met debiet > 5
m3/uur en/of langer dan 8 weken
is op te heffen met behulp van
een maatwerkvoorschrift.
Proceduretijd: 8 weken vanaf dat
melding als volledig is
beoordeeld.

Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH)

