
 

 

19. Onttrekken water uit een oppervlaktewaterlichaam voor beregening of bevloeiing 
 
Artikel 19.1 Criteria 
 
Vrijstelling wordt verleend van het verbod in artikel 3.1, eerste lid en artikel 3.2 van de Keur, voor: 
a. het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam voor zover: 

1º. het eerste benedenstrooms gelegen peilregulerend kunstwerk water afvoert, en 
2º. de onttrekking niet plaatsvindt in een oppervlaktewaterlichaam dat is weergegeven op de bij 

deze algemene regel behorende kaart, tenzij de onttrekking al plaatsvond voor 16 juli 2013. 
b. het aanleggen en hebben van een onttrekkingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam als 

voldaan wordt aan onderdeel a. onder 2º. 
 
Artikel 19.2 Voorschriften 

 
Degene die water onttrekt of een onttrekkingsvoorziening aanlegt, als bedoeld in artikel 19.1, in en bij 
een primair of secundair oppervlaktewaterlichaam: 

a. legt de onttrekkingsvoorziening zodanig aan dat die geen belemmering is voor efficiënte uitvoering 
van het onderhoud; 

b. verwijdert de zuigleiding en zuigkorf uit het oppervlaktewaterlichaam en de onderhoudsroute van 
het waterschap als er geen onttrekking plaatsvindt; 

c. voorkomt dat de aan- en afvoer van oppervlaktewater wordt belemmerd. 
 
Artikel 19.3. Melding 
 

1. Degene die voornemens is in een kalenderjaar water te onttrekken, als bedoeld in artikel 19.1, 

onderdeel a., meldt dit tenminste twee weken voor aanvang van de eerste onttrekking, aan het 

waterschap. 

2. Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt: 

a. naam en adres van degene die de onttrekking uitvoert / laat uitvoeren; 

b. een locatietekening van de onttrekking(en). 

2. Degene die daadwerkelijk water onttrekt, meldt dat  twee werkdagen van te voren bij het 

waterschap (de peilbeheerder). Daarbij meldt hij de locatie, capaciteit en duur van de onttrekking. 
 

Toelichting 

 

Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam is een relatief eenvoudig en vooral in de 

agrarische sector een veel voorkomende handeling waarvoor een tijdelijk onttrekkingspunt in het talud 

van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. Het is daarbij van belang dat het onderhoud van 

het oppervlaktewater niet wordt belemmerd door een onttrekkingsvoorziening.  

Beregening uit een oppervlaktewaterlichaam is in beginsel toegestaan, behalve in gebieden die een 

aanvullende bescherming vergen. 

 

In bepaalde gebieden is het ongewenst dat water onttrokken wordt uit oppervlaktewater. Denk aan 

oppervlaktewaterlichamen met een hoge ecologische doelstelling of oppervlaktewaterlichamen die 

zeer kwetsbaar worden door onttrekkingen. Daarom is het nodig in deze gebieden het onttrekken van 

oppervlaktewater te verbieden. Op de kaart bij deze algemene regel worden de betreffende 

oppervlaktewaterlichamen weergegeven. 

 

Het criterium dat het eerste benedenstrooms gelegen peilregulerend kunstwerk water afvoert is 

opgenomen ter bescherming van het pand waaruit wordt onttrokken. Met een pand wordt bedoeld het 

gedeelte oppervlaktewaterlichaam tussen twee opeenvolgende peilregulerende kunstwerken. Een 

vistrap wordt ook als peilregulerend kunstwerk gezien. Als de afvoer over het eerste benedenstrooms 

gelegen peilregulerende kunstwerk of onderleider stagneert, ontstaat het risico dat het betreffende 

pand droog komt te staan door onttrekking uit het oppervlaktewaterlichaam. Dit is niet wenselijk voor 

het watersysteem en voor de ecologische toestand van het systeem. 

De overgangsbepaling in de criteria houdt onttrekkingen voor beregening of bevloeiing die vóór de 

inwerkingtreding van deze algemene regel rechtmatig tot stand gekomen zijn buiten de werkingssfeer 

van de algemene regel. 
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De verplichte meldingen aan het waterschap (de peilbeheerder) is bedoeld om de beschikbare 

hoeveelheid water optimaal te gebruiken. De peilbeheerder kent de waterhuishoudkundige toestand 

van het systeem en kan de impact van een voorgenomen onttrekking inschatten. Door een tijdige 

melding kan de peilbeheerder anticiperen op een onttrekking (met name in een wateraanvoergebied) 

en/of kan hij de situatie extra bewaken (met name in een vrij afstromend gebied zonder aanvoer). 

Eventueel kan hij bemiddelen in de afstemming tussen verschillende onttrekkers uit één pand. 

 

Het onttrekken van drinkwater van vee met behulp van z.g. zelfdrinkers is altijd toegestaan. 
 


