MELDINGSFORMULIER
AGRARISCHE BEREGENING

1. Gegevens melder
Naam bedrijf
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
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

Ruimte voor toelichting:

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

Ruimte voor toelichting:

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.
Ruimte voor toelichting:

6. Betreft het reeds bestaande put(ten)? (Afhankelijk van uw keuze vult u vraag 7 en/of 8 in)
Ja
Nee
Ruimte voor toelichting:
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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) 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): (dd-mm-jj)
⃞ Datum is nog niet bekend. Een boring moet minimaal 2 weken vóór aanvang schriftelijk gemeld worden
(conform artikel 9 van de algemene regel 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. Akkoordverklaring

⃞
MMet het aanvinken van dit veld verklaar ik dat het meldingsformulier naar waarheid is ingevuld en de
werkzaamheden in overeenstemming zijn met de Algemene regels waterschap Brabantse Delta.
Datum (dd-mm-jj):
Ruimte voor toelichting:
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Toelichting
Voor wie is het meldingsformulier bedoeld?
Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is om grondwater te onttrekken conform artikel 4
en 5 (voor beregening van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt)
van de algemene regels grondwater van waterschap Brabantse Delta.
De belangrijkste regels waar aan voldaan moet worden:
• Een put mag niet in de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de
invloedsgebieden Natura 2000 liggen (zie www.brabantsedelta.nl/beregening);
• Maximaal 1 put per 5 hectare landbouwgrond in gebruik;
• De put mag niet dieper zijn dan de in de algemene regel aangegeven diepte. Raadpleeg voor de
maximale diepte de kaart die te vinden is op www.brabantsedelta.nl/beregening;
• Er moet een bedrijfswaterplan zijn en de daarin opgenomen maatregelen moeten zijn
uitgevoerd;
• De beregening is ten behoeve van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw of vollegronds
boomteelt;
• Voor beregening van grasland: pompcapaciteit maximaal 70m3 per uur;
• Voor het beregenen van akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt:
pompcapaciteit maximaal 100m3 per uur.
Indien de werkzaamheden niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de algemene regels,
dan moet vergunning worden aangevraagd.
Overige meldingen:
Op basis van artikel 9 van de algemene regel 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.
Vragen
Mocht u vragen hebben over dit formulier of de procedures neem dan contact op met de
afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45 (werkdagen van 08:30 tot 16:30 uur)
of kijk op de website
www.brabantsedelta.nl/beregening .
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