Bevoegdheden en instrumentarium verschillende overheden in relatie tot grondwaterbeheer
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Aanwijzen grondwaterbeschermingsgebied (ex
PMV)
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Nationaal waterplan
Vergunningverlening en
handhaving (na wijziging
Wtb!)
Projectplan voor aanleg of
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Waterbeheerplan
Vergunningverlening en
handhaving
Projectplan voor aanleg of
wijziging van grondwaterstaatswerken
Opleggen gedoogplicht

Maatwerk-voorschrift bij
lozen grondwater in
oppervlaktewater (op
grond van
lozingsbesluiten)
Adviserende rol bij GRP
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Fiscale bevoegdheden in relatie tot grondwaterbeheer
Wettelijke
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Rioolheffing
(Gemeentewet)



Grondwaterheffing
(Waterwet)

-



Watersysteemheffing
(Waterschapswet)

* Waterwet
Artikel 3.5

1 De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend
hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan
worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.
2 De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het
ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de
berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater
van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.
Artikel 3.6

1 De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen
van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder of de
provincie behoort.
2 De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval
worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het
oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.

