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Meldingsformulier agrarische beregeningen 

Vooraf 

 
Voor wie is het meldingsformulier bedoeld? 
Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is om grondwater te onttrekken conform artikel 4 

(voor beregening van grasland) en artikel 5 (voor beregening van akkerbouw, vollegronds 
tuinbouw en vollegronds boomteelt) van de algemene regels Keur Waterschap De Dommel 2015. 

Om inzicht in de uitvoering van de werkzaamheden en overzicht ten behoeve van het 

watersysteem te kunnen hebben, moet degene die van plan is werkzaamheden uit te voeren zoals 

genoemd in artikel 4 en artikel 5 van de algemene regels grondwater dit melden bij het 
waterschap. Deze melding moet geschieden voordat met de uitvoering wordt begonnen. Voor het 
indienen van de melding kunt u met het waterschap vooroverleg plegen in relatie tot de keur en 
het beleid. 

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in 
overeenstemming moet zijn met de melding die u met behulp van dit formulier doet.  
 

Algemene regels grondwater/vergunningplicht 
Er kunnen zich situaties voordoen waarin de effecten van werkzaamheden in het watersysteem 
onder bepaalde condities zodanig gering zijn dat bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal 
worden verleend. In die situaties reguleert het waterschap zoveel mogelijk via algemene regels.  
Als aan de voorwaarden zoals gesteld in de algemene regels grondwater wordt voldaan mag de 
initiatiefnemer direct aan de slag. 

Indien de werkzaamheden niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de algemene regels, 
dan moet vergunning via de normale procedure worden aangevraagd. 

Aandacht voor: 
 Een put mag niet in de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de 

invloedsgebieden Natura 2000 liggen. Via http://www.dommel.nl/beregening kunt u vaststellen 
of uw put in zo’n gebied ligt.  

 Vergeet niet het bedrijfswaterplan bij de melding te voegen. Het model is te vinden op: 
http://www.dommel.nl/beregening  

 De put voor onttrekking is niet dieper dan noodzakelijk en strekt zich maximaal tot in het 
watervoerende pakket dat in de tabel is aangegeven: 

 

Gebied Naam Watervoerend pakket 
(beregening van 
grasland) 

Watervoerend pakket 
(akkerbouw, vollegronds 
tuinbouw en vollegronds 
boomteelt) 

Max. diepte minus 
maaiveld bij 
afwezigheid van 
afscheidende lagen 

I Westelijke 
zandgronden 

Wp 2a Wp 2b 30 meter 

II Centrale Slenk Wp 1b *) Wp 1b *) 30 meter 

III Peelhorst Wp 1b, Wp 2a **) Wp 1b, Wp 2a **) 30 meter 

IV Polders 

Brabantse 
Delta 

Wp 2b Wp 2b 30 meter 

IV Polders Aa en 
Maas 

Wp 1b *) Wp 1b *) 30 meter 

*) Onttrekken mag tot maximaal watervoerend pakket 1b. Daar waar de watervoerende pakketten 
1a en 1b niet aanwezig zijn of ondieper liggen dan 30 meter, mag worden uitgeweken worden 
naar Wp 2a. 

**) afhankelijk van welke laag aanwezig is. 

http://www.dommel.nl/beregening
http://www.dommel.nl/beregening
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Overige meldingen: 
Op basis van artikel 9 van de algemene regels grondwater gelden ook onderstaande meldingen: 
 Indien de datum van boren op het moment van deze melding nog niet bekend is, dient hiervoor 

aanvullend een schriftelijke melding te worden gedaan. 
 Binnen 4 weken na de uitvoering van een boring moet het veldwerkverslag van de boring aan 

het waterschap worden toegestuurd. 
 Bij de afdichting van een put moet binnen 4 weken na demping het veldwerkverslag aan het 

waterschap worden toegestuurd. 
 

Let op: Alleen een BRL SIKB 2101 erkend boorbedrijf mag een boring uitvoeren of een put 

afdichten. 
 

Mocht u vragen hebben over dit formulier of de procedures neem dan contact op met het 
Waterwetloket via telefoonnummer 0411 618618 of kijk eens op: 
http://www.dommel.nl/beregening 

 

 

 

http://www.dommel.nl/beregening
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Melding zenden naar postadres:  
Waterschap De Dommel  
Postbus 10.001  
5280 DA Boxtel        
 
 
of  
 
digitaal naar info@dommel.nl     
 

MELDINGSFORMULIER AGRARISCHE BEREGENING 

1. Gegevens melder 
 

(bedrijfs)naam __________________________voorletter(s) __________ 
 
Naam contactpersoon _______________________________________________ 

 
Adres _______________________________________________ 
 
Postcode              _______________________________________________ 
 
Woonplaats    _______________________________________________ 
 

Telefoonnummer         __________________ Mobiel 06 - ___________________ 

 
E-mailadres               __________________________@____________________ 

 

2. Welk gewas wilt u gaan beregenen? (Afhankelijk van uw keuze vult u vraag 3 en/of 4 in) 
 

⃞     Grasland 

⃞     Akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt 

 

3.  Grasland 
a.  

a. Pompcapaciteit van de onttrekkingsinrichting: _____m3 per uur 
 

b. Aantal putten: _____ 
 
c. Oppervlakte grasland in gebruik door bedrijf: _____ ha 

4.  Akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt 
 
a. Pompcapaciteit van de onttrekkingsinrichting: _____m3 per uur 
 
b. Aantal putten: _____ 
 

c. Oppervlakte landbouwgrond in gebruik door bedrijf: _____ ha 
 
5. Locatie van de put(ten) 

 
Geef op een aparte bijlage de exacte locatie van de putten aan, dit kan op de volgende manier: 

     ⃞    Op een kaart met een duidelijke ondergrond. 

     ⃞      In een overzicht met X en Y coördinaten. 
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6. Betreft het reeds bestaande put(ten)? (Afhankelijk van uw keuze vult u vraag 7 en/of 8 in) 
 

     ⃞     Ja 

     ⃞      Nee 

 

7. Bestaande put(ten) (vul deze vraag in wanneer het om bestaande putten gaat) 

    

a. Het registratienummer van de huidige beregeningsvergunning(en) is: _______________. 
 
b. De diepte van de bestaande putten is _____meter. (Als u meerdere putten heeft kunt u dit ook aangeven in 

de bijlage waarop u de locatie van de putten moet aangeven.) 
 

8. Nieuwe put(ten) (vul deze vraag in wanneer er nieuwe put(ten) geboord worden) 

 
a. a. Diepte van de put(ten) voldoet aan artikel 1 (zie toelichting, onder aandachtspunten) van de algemene 

regels grondwater:  

⃞     Ja 

⃞      Nee 

 
b. De nieuwe put(ten) wordt/worden circa _____meter diep. (Als u meerdere putten laat boren kunt u dit ook 

aangeven in de bijlage waarop u de locatie van de putten moet aangeven.) 
 

c. Datum van de boring(en): 

     ⃞     Datum van de boring(en): ___-___-______ 

     ⃞      Datum is nog niet bekend. Een boring moet minimaal 2 weken vóór aanvang schriftelijk gemeld worden 

(artikel 9 van de algemene regels grondwater) 
 

9. Bedrijfswaterplan 

 
Voeg als bijlage een ingevuld en ondertekend bedrijfswaterplan toe. (conform het vastgesteld model) 
Zorg ervoor dat de maatregelen uit het bedrijfswaterplan al uitgevoerd zijn vóórdat deze melding wordt 
ingediend. 

 
10. Overige opmerkingen: 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

11. Ondertekening 
 

Hierbij verklaar ik dat ik het meldingsformulier naar waarheid heb ingevuld. 

 
 
 
Datum ___________________               Handtekening ___________________________ 
 


