
 

 

 
Wijzigingen in ontwerp-waterschapsverordening 
 

Artikelen (nieuwe nummering) Wijziging 

Artikel 2.12  “als de werkzaamheden gepaard gaan met 
seismisch onderzoek” verwijderd als 
criterium voor de algemene regels  

Artikel 2.13 “als de werkzaamheden gepaard gaan met 
seismisch onderzoek” als voorschrift 
toegevoegd  

Artikel 2.15  “als de werkzaamheden gepaard gaan met 
seismisch onderzoek” verwijderd als 
criterium voor de vergunningplicht  

Artikel 2.36 lid 2 “beschermingszone B” gewijzigd in 
“beschermingszone A”  

Artikel 2.46 lid 2 onder e “1 april” gewijzigd in “31 maart”  

Artikel 2.48 lid 2  “wordt” gewijzigd in “is”  

Artikel 2.53 Lid 3 toegevoegd voor beschermingszone B 

Artikel 2.53 lid 1 en 2 “verwijderen” geschrapt  

Artikel 2.54 lid 1 en 2 “verwijderen” geschrapt  

Artikel 2.62 “aanleggen” gewijzigd in “aanbrengen” 

Artikel 2.63 lid 1 en 2 “aan te leggen” gewijzigd in “aan te 
brengen”  

Artikel 2.67 lid 1 onder d, lid 2 onder d “binnendijks” toegevoegd 

Artikel 2.77 lid 3 “watergang” gewijzigd in “waterkering”  

Paragraaf 2.1.20 aantal leden van art. 2.73 en 2.77 
samengevoegd 

Artikel 3.32 (oud), Artikel 3.61 lid 1, 2 en 3 
(nieuw) 

“als de onttrekking langer dan acht weken 
duurt” toegevoegd  

3.41 onder b “8” gewijzigd in “acht”  

Artikel 3.61 lid 2 “maar minder dan 35 m3 per uur” 
toegevoegd  

Artikel 2.185 lid 1 onder b, lid 3 onder c, lid 
4 onder b 

“tot 1 november” gewijzigd in “tot en met 31 
oktober” 

Artikel 3.44 lid 5 onder b “100 m3” gewijzigd in “35 m3”  

Artikel 3.53 lid 6 Geschrapt  

Artikel 3.51 lid 1 en 2 “zijnde natte landnatuur inclusief 
hydrologische beschermingszones” 
toegevoegd 

Artikel 3.11 lid 1 onder a “niet meer dan 35 m3 grondwater per uur 
wordt onttrokken” gewijzigd in “in totaal 
meer dan 12000 m3 grondwater per jaar 
wordt onttrokken”  

Artikel 3.11 lid 2 onder b “niet meer dan 3000 m3 grondwater per dag 
wordt onttrokken” toegevoegd 

Artikel 3.11 lid 3  Nieuw lid toegevoegd 

Paragraaf 2.2.15 Meerdere wijzigingen (correctie en 
samenvoeging 

Paragraaf 2.2.25 Meerdere wijzigingen (correctie en 
samenvoeging) 

Paragraaf 3.1.7 Meerdere wijzigingen (correctie en  
samenvoeging) 

Artikel 3.52 “voor het permanent drooghouden van 
ondergrondse bouwwerken” geschrapt 



 

 

 

Artikel 3.53 lid 1 “3.54 tot en met 3.56 en 3.58” gewijzigd in 
“3.54 tot en met 3.58” 

Paragraaf 3.1.4 Is par. 3.1.7 geworden  (overige doeleinden 
als laatste type grondwateronttrekking). De 
overige paragrafen zijn hernummerd. 

 
 
 


