
 

 

 

Algemene regel 21  Keur 

 

Infiltratie van hemelwater en onttrekking van grondwater voor een 

gietwatervoorziening  

 

Deze Algemene regel is bedoeld voor het infiltreren van hemelwater en het onttrekken van dit 

water als gietwater, bij glastuinbouwbedrijven. Hiervoor hoeft volgens deze algemene regel 

geen watervergunning meer te worden aangevraagd. Als een initiatiefnemer iets wil doen dat 

buiten de voorwaarden van deze algemene regel valt, kan hij daarvoor een watervergunning 

aanvragen. 

 

Vrijstelling van de vergunningplicht 

Geen watervergunning volgens artikel 3.4 eerste lid van de Keur is vereist voor het gebruik 

van infiltratievoorzieningen voor ondergrondse opslag van gietwater bij glastuinbouwbedrijven, 

als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. het te infiltreren hemelwater is afkomstig is van een bedrijf met biologische teelt, of; 

b. het te infiltreren hemelwater wordt aantoonbaar niet gemengd met waterstromen die 

door teeltactiviteiten verontreinigd kunnen zijn, of; 

c. bij menging van hemelwater en andere waterstromen (die door teeltactiviteiten 

verontreinigd kunnen zijn) worden zuiveringstechnieken voor de verwijdering van 

gewasbeschermingsmiddelen met een minimaal rendement van 80% toegepast 

(overeenkomstig de uitgangspunten van rapport GTB-1222, Wageningen UR) op de 

waterstroom die ondergronds wordt opgeslagen, of andere technische voorzieningen 

met een gelijkwaardig rendement; 

d. het bedrijf dat infiltratievoorzieningen voor ondergrondse opslag niet langer gebruikt 

meldt dit binnen twee weken na de beëindiging; 

e. op jaarbasis wordt per infiltratiepunt maximaal 70.000 m3 hemelwater geïnfiltreerd; 

f. op jaarbasis wordt per infiltratiepunt maximaal 50.000 m3 water uit de ondergrondse 

hemelwateropslag onttrokken; 

g. de kwaliteit van het te infiltreren water hoeft niet gemeten te worden. 

 

 

Melding 

Het bedrijf dat dat gebruik gaat maken van infiltratievoorzieningen voor ondergrondse opslag 

meldt zich twee weken voor ingebruikname van de voorzieningen bij het hoogheemraadschap 

van Schieland en de Krimpenerwaard. Bij de melding moeten de gegevens zoals genoemd in 

artikel 6.27 en 6.28 van de Waterregeling worden verstrekt. 

 

Zorgplicht 

Indien na de aanleg van nieuwe infiltratiepunten blijkt dat er zich schade voordoet bij derden 

moeten hiervoor maatregelen worden genomen, zodat de schade zich niet meer voordoet. 

 

Overgangsrecht 

Voor de bedrijven die eerder een vergunning hebben gekregen voor een infiltratie van 

hemelwater geldt de vergunningaanvraag als melding. Deze vergunningen vervallen op het 

moment van inwerkingtreding van deze Algemene regel van rechtswege. 

 


