
Bevoegdheden en instrumentarium verschillende overheden in relatie tot grondwaterbeheer 
 

 
Gemeente Provincie Rijk Waterbeheerder 

Algemene bepalingen bij besluitvorming en uitvoering feitelijke werkzaamheden 

Waterwet  Bestuurlijke water-

afspraken   

 Hemelwaterzorglicht 

(artikel 3.5 Waterwet*) 

 Grondwaterzorgplicht  
(artikel 3.6 Waterwet*) 

 Regionaal waterplan\  

 Vergunningverlening en 

handhaving voor drie 
categorieën van 
onttrekkingen  

 Monitoring kwaliteit  

 Nationaal waterplan  

 Vergunningverlening en 

handhaving (na wijziging 
Wtb!)  

 Projectplan voor aanleg of 

wijziging van "grondwater-
staatswerken"  

 Waterbeheerplan  

 Vergunningverlening en 

handhaving  

 Projectplan voor aanleg of 
wijziging van grondwater-
staatswerken  

 Opleggen gedoogplicht  

Wet bodem-

bescherming (Wbb) 

 Aanwijzingen t.a.v. 
zorgplicht Wbb  

 "Bevoegd-gezag 

gemeenten" hebben 
dezelfde bevoegdheden 
als de provincie t.a.v. 
saneringen  

 Aanwijzingen t.a.v. 
zorgplicht Wbb  

 Vaststellen ernst  

en spoed verontreiniging  

 Instemming saneringsplan  

 Instemming 
evaluatieverslag  

 Instemming nazorgplan  

 Aanwijzingen t.a.v. 
zorgplicht Wbb  

 

Wet milieubeheer 
(Wm)/Wabo 

 Rioleringsplan (GRP) 

 Verordening afvoer 
grond- en hemelwater 
(artikel 10.33) 

 Maatwerkvoorschrift bij 

lozen in bodem (o.g.v 
lozingsbesluiten)  

 Omgevingsvergunning 

milieu  

 Aanwijzen grondwater-
beschermingsgebied (ex 
PMV)  

 Maatwerk-voorschrift bij 
lozen in bodem  

 Omgevings-vergunning 

milieu  

 Aanwijzingen over GRP  

 Maatwerkvoor-schrift bij 

lozen in bodem  

 Omgevings-vergunning 

milieu  

 Maatwerk-voorschrift bij 

lozen grondwater in 
oppervlaktewater (op 
grond van 

lozingsbesluiten)  

 Adviserende rol bij GRP  

Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) 

 Structuurvisie  
 Structuurvisie  

 Structuurvisie    

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2018-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-01-01
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3356334/1/RIS289287%20Bijlage%20GRP%202016-2020


 
Gemeente Provincie Rijk Waterbeheerder 

 Bestemmings- 

plan  

 Exploitatie-overeenkomst  

 Exploitatieplan 

 Verordening Ruimte  

 Aanwijzing  

 Inpassingsplan  

 Exploitatie-overeenkomst  

 Exploitatieplan  

 AMvB Ruimte  

 Aanwijzing  

 Inpassingsplan  

 Exploitatie-overeenkomst  

 Exploitatieplan  

Fiscale bevoegdheden in relatie tot grondwaterbeheer 

Wettelijke 
grondslag 

 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. 
 


