
1 

1   

 

Landelijk Grondwater Register (LGR) 
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Onderwerpen 

1. Wat is het LGR ? 

2. Hoe is het LGR ontstaan ? 

3. Globaal werkproces van het LGR ? 
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Wat is het LGR ? 

•  Registratiesysteem voor grondwateronttrekkingen 
   en infiltraties voor waterschappen en provincies 
 
•  Applicatie: 
 
1. Invoeren meldingen en vergunningen 
 
2. Opstellen jaaropgaven grondwateronttrekkingen 
 
3. Toepassen heffingregels tbv grondwaterheffingen 
 
4. Opstellen rapportages 
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Hoe is het LGR ontstaan ? 

In 2002 heeft provincie Overijssel het Grond Water Archief (GWA) ontwikkeld. 
 
Vooruitlopend op wijzigingen in de waterwet in het GWA in 2007 aangepast om het 
mogelijk te maken om voor provincie Overijssel, Groningen en Drenthe en 
inliggende waterschappen grondwater registraties vast te leggen en te heffen. 
 
Vooruitlopend op wijzigingen in de waterwet in 2007 is op basis van een 
systeemselectie besloten (IPO/UvW) om van het GWA een landelijk register te 
maken 
 
Vanaf 2009 aansluiten van alle provincies en waterschappen; het beheer onder 
coördinatie van GBO provincies 
 
Waterwet per 22-12-2009: Overdracht van deel grondwatertaken van provincies 
naar waterschappen 
 
Uitdagingen voor LGR: 
 

•Veel gegevens (2012: ca. 80.000 meldingen en vergunningen in het LGR) 
•Informatie delen 

 
Inrichten beheer organisatie inclusief gebruikersraad en stuurgroep 
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Globaal werkproces LGR 

•  Alle Provincies (P) en Waterschappen (W) zijn aangesloten op het LGR 
 
•  Bedrijf of persoon doet melding van grondwateronttrekking; W/P stelt 
vast of het een melding of een vergunning wordt 
 
•  Na het goedkeuren door W/P worden de gegevens van een    
   vergunning of melding in het LGR ingevoerd 
 
•  W/P sturen houders/eigenaars een jaaropgave grondwateronttrekking  
    
• W/P verwerken de jaaropgave in het LGR 
 
•  P genereert op basis provinciaal gebied van jaaropgave een 
   aanslag 
 
•  Inning van aanslag valt onder debiteuren administratie van P 
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Een voorbeeld van een Koude Warmte 
Opslag (KWO) - vergunning 
(Objectnummer 2777) 

We leggen op basis van een paar print 
screens beknopt uit hoe het werkproces 
door het LGR wordt ondersteund. 
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Heffing proces binnen LGR 
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Vragen ? 


