Dieptegrenzen: 3m-mv voor:
Amersfoort Berg, Doorn,
Soestduinen en Woerden. 10 mmv: Driebergen, Leersum en
Rhenen. 30 m-mv: Beerschoten.
Overige gebieden: 40 m-mv.

Vond de activiteit al plaats/vergund voor 1 mei 2013?

Ja

In meeste gevallen
toegestaan (zie
overgangsrecht art. 37).

Ja

Betreft het een boring
voor:
drinkwaterwinning,
noodvoorziening,
bronbemaling, sanering
of sondering?

Disclaimer: "De stroomschema's zijn
bedoeld als toelichting en service voor de
gebruiker van de PMV. Aan de schema's
kunnen daarom geenenkele rechten
worden ontleend. Kijkt u voor de precieze
regels inde PMV zelf. Die kunt u elders op
deze site vinden."

Nee

Betreft het een boring beneden de dieptegrens?

Ja

Activiteit toegestaan met
regels (art. 17)

Nee
Nee
Activiteit niet toegestaan

Betreft het een grond- of funderingswerk beneden de
dieptegrens?

Ja

Toegestaan mits geen roering van
de bodem ontstaat (zie art 17)

Ja

Activiteit niet toegestaan

Ja

Vervangen, veranderen en verleggen
onder voorwaarden toegestaan (art. 17)

Ja

Toegestaan, mits het dierlijke,
anorganische, compost of kalk
meststoffen betreft (art. 17)

Nee

Betreft het een bodemenergiesysteem (open/gesloten)?

Nee

Betreft het een buisleiding (geen riool etc)?

Nee

Betreft het toepassen van meststoffen?

Nee

Betreft het (dieren) begraafplaats of uitstrooiveld?

Nee

Ja

Toegestaan, mits het hebben of
uitbreiden de grondwaterkwaliteit niet
negatief wordt beïnvloed (art. 17)

Melding verplicht

Betreft het diepinfiltratie van afstromend hemelwater?
raafplaats of uitstrooiveld?

Ja

Niet toegestaan

Nee

Betreft het lozen van afstromend hemelwater binnen de
bebouwde kom op de bodem?

Ja

Toegestaan: als het gebouwen betreft
zonder uitloging/verontreiniging risico.
Verharding die schoon, beperkt schoon of
particuliere erven. Overige situatie zie
art. 17.

Nee

Betreft het een parkeerplaats voor meer dan 10 voertuigen/
150m²

Ja

Toegestaan: als deze voorzien is van een
aangesloten verharding

Ja

Mogelijk de bijzondere zorgplicht van
toepassing.

Nee

Betreft het een niet eerder genoemde activiteit die het
grondwater nadelig kan beïnvloeden?

Nee

Einde

Melding verplicht

