
Lozing 
bronneringswater 
op oppervlakte 
water (beken, 
sloten, vijvers) 

Lozing meer dan 
100 m3 per uur 

Bronbemaling 
meer dan 5 dagen 

Onttrekking 
boven de 50.000 
m3 per maand 

Beschermd 
gebied? 

Onttrekking meer 
dan 6 maanden 

Watervergunning 
benodigd 
Watervergunning 
benodigd 

 

Bronbemaling 
meer dan 5 dagen 

 

Onttrekking meer 
dan 70 m3 per uur 

Waterlozing 
in verband met 
bronnering 

 

Grondwater 
onttrekking? 

Stroomschema: Lozen & Onttrekken (doorloop beide schema’s!) 

 

Lozen Onttrekken 
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Lozing meer dan 
100 m3 per uur 

nee 

 
nee 
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WEL start 
melding 
lozing bij 
waterschap 
(maximaal 
3 dagen voor 
start lozing) 

 

 
 

nee 

 

 
 

nee 

ja Onttrekking 
boven de 50.000 
m3 per maand 

ja 

nee 
Onttrekking meer 

dan 6 maanden 

ja 

nee nee 

 

ja 

 

 

 

 
 

Besluit aanmeld 
notitie (Water 
schap) 

 

Aanvraag Water 
vergunnin g (via 

omgeving sloket) 

  

 

 

WEL Start 
melding 
lozing bij 
waterschap 
(maximaal 
3 dagen voor 
start lozing) 

Beoordelingstijd 
4 weken 

 

Melding lozing via 
omgevingsloket 

 

Retour 
bemaling 
benodigd 
(opnemen in 
bemalings 
advies) 

 
Watervergunning 

 
WEL Eindmelding 
bij lozing water 
schap (maximaal 
3 dagen na stop 
lozing) 

 
WEL Eindmelding 
lozing bij water 
schap (maximaal 
3 dagen na stop 
lozing) 

1. Beoordeling MER 
aanmeldnotitie (besluit 
op aanmeldnotitie bij 
aanvraag bijvoegen) 

2. Bemalingsadvies 

 
WEL Startmelding 
lozing bij water 
schap (maximaal 
3 dagen voor start 
lozing) 

 
WEL Startmelding 
lozing bij water 
schap (maximaal 
3 dagen voor start 
lozing) 

WEL Eind 
melding 
lozing bij 
waterschap 
(maximaal 
3 dagen na 
stop lozing) 

 
MER aanmeld 
formulier ter 
beoordeling naar 
Waterschap 

 
Geen vergunning 
en geen melding 
Onttrekking 
grondwater 

 

Aanvraag watervergunning 
(via omgevingsloket) 

 

Watervergunning  
benodigd 

 

Beschermd 
gebied? 

WEL Eind 
melding 
lozing bij 
waterschap 
(maximaal 
3 dagen na 
stop lozing) 

Lozing 
op riool of 
bodem 
melden aan 
gemeente 

 
Lozing 
bronneringswater 
op oppervlakte 
water (beken, 
sloten, vijvers) 

 

Geen 
vergunning 
en geen 
melding 
onttrekking 
grondwater 
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