
Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap 
 
Dit document hoort bij release 2.10 van Omgevingsloket online (1 oktober 2014). 
 
Dit document is bedoeld om de lokaal beheerders en keur-experts van de waterschappen te helpen bij het vastleggen van de keuzes voor lokale regels en 
lokale parameters van de vergunningcheck van OLO Water en de lokale vragen voor het aanvraagformulier watervergunning en de meldingformulieren. 
Voor elke werkzaamheid is een aparte paragraaf gemaakt, waarin alle keuzes zijn benoemd die gemaakt moeten worden. Er is ruimte gereserveerd voor alle 
opties (incl. vrijstellingregels), eventuele parameters en lokale vragen die kunnen / moeten worden ingevuld. De rode teksten zijn voorbeelden, die moeten 
dus vervangen worden door de correcte tekst op basis van de eigen keur en algemene regels.  
 
Als er in een paragraaf voor een bepaalde werkzaamheid geen ruimte is gereserveerd voor opties, parameters of lokale vragen, betekent dat dat er in het 
Omgevingsloket ook geen mogelijkheid bestaat om die in te voeren. In de betreffende paragrafen is dan expliciet vermeld dat het loket geen ruimte biedt 
voor het kiezen van opties, het invoeren van parameters en/of het invoeren van lokale vragen. 
 
Algemene tips: 
 

 De keuze voor een optie van lokale regels van de vergunningcheck betekent dat alle vragen van de betreffende optie worden geactiveerd. Het is niet 
mogelijk om vragen, die deel uitmaken van de vragenboom van een optie, te deactiveren. Het is evenmin mogelijk om extra vragen toe te voegen. 

 

 Let op dat het totaal aantal tekens (inclusief spaties) van vrijstellingregels niet groter is dan 5000. Dit kun 
je nagaan door in Word de tekst te selecteren en te klikken op “Woorden tellen”. NB in Omgevingsloket 
online wordt voor opsommingen, regeleinden en hyperlinks HTML-code gebruikt. Deze code neemt ook 
een flink aantal tekens in. Het is daarom aan te raden de tekst van de vrijstellingsregels inclusief spaties 
onder de 4500 tekens te houden. 

 

 Bij de keuze voor de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)” bestaan er 
twee mogelijkheden om hyperlinks naar de eigen website van het waterschap toe te voegen: in de tekst 
van de vrijstellingregel zelf en in het afzonderlijke invulvak “Eventuele hyperlink webpagina 
vrijstellingregel”.  

 

 Bij werkzaamheden in de categorie “Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een 

waterschap gebruiken” bestaat het aanvraagformulier watervergunning en het meldingformulier uit dezelfde rubrieken. Dit betekent dat lokale 

vragen, die aan de rubrieken worden toegevoegd, zowel in het aanvraagformulier voor de vergunning worden opgenomen als in het 

meldingformulier. Het is niet mogelijk om vragen alleen aan een aanvraag- of meldingformulier toe te voegen. 



 

Wijziging ten opzichte van release 2.9: 
 
In release 2.10 zijn vragen met parameters toegevoegd aan de vergunningcheck voor de volgende werkzaamheden met betrekking tot grondwater: 

 Agrarische doeleinden 

 Grondwatersanering 

 Verwerking (infiltratie) van hemelwater 

 Overige doeleinden 
Deze vragen met parameters maken onderscheid tussen gevallen waarin een grondwateronttrekking of infiltratie meldingplichtig is, en gevallen waarin de 
grondwateronttrekking of infiltratie vergunning- en meldingvrij is. De betreffende vragen met parameters zijn opgenomen in de onderdelen 2.1, 2.4, 2.6 en 
2.7 van dit document. 
 
 
 
 
 
 



1. Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken 
 
 

1.1 Activiteiten in de waterbodem uitvoeren 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Activiteiten in de waterbodem uitvoeren” van het aanvraagformulier watervergunning in (deze gelden zowel voor 
het aanvraagformulier als het meldingformulier): 



 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

Wat is de kwaliteit van de 
waterbodem? 

Let hierbij met name op verontreinigende 
stoffen die de achtergrondwaarden of de 
interventiewaarden van tabel 2 van bijlage 2 
van de Regeling bodemkwaliteit 
overschrijden.  

http://wetten.overheid.nl
/BWBR0023085/BijlageB/  

nee open 500 

Bent u onderhoudsplichtig voor de 
watergang op grond van de keur en 
legger? 

  ja gesloten  

      

      

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageB/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageB/


1.2 Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een waterkering 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier 
als het meldingformulier, en worden ook gebruikt bij de werkzaamheden 1.3 Bemesten en beweiden van een waterkering en 1.15 Overige activiteiten in, op 
of nabij een waterkering uitvoeren): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  



1.3 Bemesten en beweiden van een waterkering 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Geen watervergunning of melding nodig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = geen watervergunning of melding nodig; zo 
nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 
 
 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier 
als het meldingformulier, en worden ook gebruikt bij de werkzaamheden 1.2 Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een 
waterkering en 1.15 Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      



 1.4 Beplanting aanbrengen of verwijderen 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen” in (deze gelden zowel voor het 
aanvraagformulier als het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  
 
 



1.5 Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het 
meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  
 
 



1.6 Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het 
meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  
 
 



1.7 Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

U gaat een dam met duiker ten behoeve van perceelsontsluiting aanleggen in een 
oppervlaktewaterlichaam, dat niet als een categorie A oppervlaktewaterlichaam is 
aangeduid in de legger, en u voldoet daarbij aan de volgende regels: 

 Er is maximaal één dam met duiker per perceel per perceelszijde. Bij een 
perceelbreedte van 100,00 meter of meer zijn er maximaal twee dammen met 
duiker; 

 De duiker heeft dezelfde diameter als de eerst naastgelegen bovenstroomse 
duiker, met een minimale diameter van 0,30 meter; 

 De binnenonderkant van de duiker ligt op maximaal 0,10 meter beneden de 
vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam; 

 De duiker ligt minimaal 5,00 meter van andere duikers of ondersteunende 
kunstwerken; 

 De maximale breedte van de dam met duiker bedraagt aan het maaiveld 12,00 
meter voor een gebruiksperceel voor landbouw of industrie of 5,00 meter voor 
een woonperceel; 

 De uitvoeringsvoorschriften voor dammen en duikers ten behoeve van 
perceelsontsluitingen worden opgevolgd. 

 
http://www.waterschap.nl/keur_en_legger/type_water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.waterschap.nl/OLO/algemeneregels/dam-en-
duiker/uitvoeringsvoorschriften  

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 

http://www.waterschap.nl/keur_en_legger/type_waterlichamen
http://www.waterschap.nl/OLO/algemeneregels/dam-en-duiker/uitvoeringsvoorschriften
http://www.waterschap.nl/OLO/algemeneregels/dam-en-duiker/uitvoeringsvoorschriften


 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier 
als het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  
 
 



1.8 Kabels of leidingen aanleggen 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Kabels of leidingen aanleggen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  
 
 



1.9 Ligplaats innemen 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is geen watervergunning of melding nodig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Ligplaats innemen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      



1.10 Natuur ontwikkelen of inrichten 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Natuur ontwikkelen of inrichten” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  



1.11 Oppervlaktewaterlichaam dempen 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Oppervlaktewaterlichaam dempen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  
 
 



1.12 Oppervlaktewaterlichaam graven 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Oppervlaktewaterlichaam graven” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

 



1.13 Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren” in (deze gelden zowel voor het 
aanvraagformulier als het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      



1.15 Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier 
als het meldingformulier, en worden ook gebruikt voor de werkzaamheden 1.2 Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een 
waterkering en 1.3 Bemesten of beweiden van een waterkering uitvoeren): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

 



1.16 Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het 
meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  
 
 



1.17 Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is geen watervergunning of melding nodig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als 
het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      



1.18 Waterpeil wijzigen 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het 
waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning 
Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Waterpeil wijzigen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier): 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

  



1.19 Aanvraagformulier “Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken” 
 
Lokale regels en parameters 
n.v.t. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier  
Vul hier de lokale vragen in voor het aanvraagformulier “Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken”. Dit is de algemene rubriek die bij alle 
aanvraagformulieren voor Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken verschijnt: 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

      

      

  
 
 
 
 



1.20 Meldingformulier “Melding waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken” 
 
Lokale regels en parameters 
n.v.t. 
 
 
Lokale vragen meldingformulier  
Vul hier de lokale vragen in voor het meldingformulier “Melding waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken”. Dit is de algemene rubriek die bij alle 
meldingformulieren voor Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken verschijnt: 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

      

      

  
 



2. Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van… 
 

2.1 Agrarische doeleinden 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = 
watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

U gaat minder dan 10 m3 per uur grondwater onttrekken in een gebied, dat niet is 
aangewezen als milieubeschermingsgebied of als gebied met een bijzondere 
natuurfunctie. 
 

http://www.provincie.nl/kaart_milieubeschermingsgebieden 
http://www.waterschap.nl/OLO/kaart_natuur   

 

Wilt u meer dan 1 m3 grondwater per uur onttrekken?  Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Wilt u in totaal meer dan 5.000 m3 grondwater onttrekken? 
 

Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren? 
 

Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Wilt u in totaal meer dan 1.000 m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Vervang de rode tekst door de juiste parameters. 
 

http://www.provincie.nl/kaart_milieubeschermingsgebieden
http://www.waterschap.nl/OLO/kaart_natuur


2.2 Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, volgende vraag; zo nee, uitkomst = 
watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 

Wilt u meer dan 1 m3 grondwater per uur onttrekken?  Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Wilt u in totaal meer dan 5.000 m3 grondwater onttrekken? 
 

Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren? 
 

Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Wilt u in totaal meer dan 1.000 m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Vervang de rode tekst door de juiste parameters. 
 



2.3 Brandblusvoorziening 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = 
watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 



2.4 Grondwatersanering 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = 
watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 

Wilt u meer dan 1 m3 grondwater per uur onttrekken?  Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Wilt u in totaal meer dan 5.000 m3 grondwater onttrekken? 
 

Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren? 
 

Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Wilt u in totaal meer dan 1.000 m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Vervang de rode tekst door de juiste parameters. 

 



2.5 Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = 
watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 

 



2.6 Overige doeleinden 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = 
watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 

Wilt u meer dan 1 m3 grondwater per uur onttrekken?  Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Wilt u in totaal meer dan 5.000 m3 grondwater onttrekken? 
 

Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren? 
 

Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Wilt u in totaal meer dan 1.000 m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Vervang de rode tekst door de juiste parameters. 
 
 



2.7 Verwerking (infiltratie) van hemelwater 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = 
watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 

Wilt u meer dan 5.000 m3 hemelwater infiltreren? 
 

Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Duurt de infiltratie langer dan 48 aaneengesloten uren? 
 

Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen 
melding vereist. 

Vervang de rode tekst door de juiste parameters. 
 



2.8 Aanvraagformulier “Water in de bodem brengen of eraan onttrekken” 
 
Lokale regels en parameters 
n.v.t. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier  
Vul hier de lokale vragen in voor het aanvraagformulier “Water in de bodem brengen of eraan onttrekken”. Dit is het aanvraagformulier dat voor alle 
vergunningaanvragen voor grondwateronttrekkingen en infiltraties wordt gebruikt: 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

      

      

  



3. Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap 
 

3.1 Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening) 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = 
watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 



3.2 Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening) 
 
Lokale regels en parameters 
Maak een keuze uit de volgende opties: 

 Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig 

 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”: 
Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld. 
 
> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”: 
 

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw 
situatie van toepassing? 

Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = 
watervergunningplichtig 

 

Vul hier de vrijstellingregels in: Vul hier eventuele hyperlinks in: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



3.3 Aanvraagformulier “Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam” 
 
Lokale regels en parameters 
n.v.t. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier  
Vul hier de lokale vragen in voor het aanvraagformulier “Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam”. Dit is het aanvraagformulier 
dat voor vergunningaanvragen voor zowel water brengen in als water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam wordt gebruikt: 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

      

      

  



3.4 Meldingformulier “Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken” 
 
Lokale regels en parameters 
n.v.t. 
 
 
Lokale vragen aanvraagformulier  
Vul hier de lokale vragen in voor het meldingformulier “Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken”. Dit is het 
meldingformulier dat voor meldingen voor zowel water brengen in als water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam wordt gebruikt: 
 

Label van de vraag Eventuele toelichting bij de vraag Eventuele hyperlinks Verplicht? Open / 
gesloten 

Aantal tekens 
open vraag 

      

      

      

      

  
 


