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Beschikking intrekking vergunning
Waterwet

Onderwerp
op grond van de Waterwet hebben wij op 4 oktober 2010 aan Zorgpartners Midden-Holland te Gouda een
vergunning afgegeven met kenmerk PZH-2010-210077172 voor het onttrekken en retourneren van
grondwater ten behoeve van een warmte-koudeopslagsysteem aan de Anna van Meertenstraat 10 (in de
vergunning Ridder van Catsweg 258) te Gouda. Het perceel waarop het warmte-koudeopslagsysteem zou
worden gerealiseerd, is kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer 4743.
De vergunning is aangevraagd voor een onttrekking en retournering in het tweede watervoerende pakket.
Het maximale onttrekkings- en retourneringsdebiet zou 90 m^ grondwater per uur, 2.160 m^ per etmaal en
66.960 m^ per maand bedragen. Perjaar zou in totaal maximaal 220.000 m^ grondwater worden onttrokken
en 220.000 m^ worden geretourneerd. De onttrekking en retournering zouden een permanent karakter
hebben.
Op 1 februari 2017 hebben medewerkers van onze afdeling Toezicht en Handhaving de vergunninghouder
bij brief met kenmerk ODH-2017-00014562 verzocht om de huidige WKO-installatie af te dichten. Deze
afspraak is gemaakt nadat tijdens een controlebezoek is vastgesteid dat er door een scheur ter hoogte van
het eerste watervoerende pakket verzoeting van het tweede watervoerende pakket optreedt. De situatie dat
toekomstige drinkwatervoorraden wegvloeien is onwenselijk en in strijd met het beleid van de Provincie ZuidHolland.
Op 31 mei 2017 hebben medewerkers van onze afdeling Toezicht en Handhaving een afdichtcontrole
uitgevoerd bij het gebouw van het Prinsenhof aan de Anna van Meertenstraat 10 te Gouda. Bij deze
controle hebben ze vastgesteid dat de warme en de koude bron conform vergunning zijn afgedicht.
Op 23 oktober 2017 hebben wij van de vergunningshouder een aanvraag ontvangen om de op 4 oktober
2010, kenmerk
PZH-2010-210077172, verieende vergunning in te trekken. De inrichting is gelegen aan de Anna van
Meertenstraat te Gouda.
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Besluit
Gelet op het bepaalde in de Waterwet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet
milieubeheer en het relevante beleid van de provincie Zuid-Holland besluiten wij de Watenvetvergunning van
4 oktober 2010, kenmerk PZH-2010-210077172, in te trekken.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

Hoofd Toet^ ng & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

2/3

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

Procedure aspecten
Op de voorbereiding van het besluit tot intrekking van de vergunning is Titel 4.1 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden tegen het besluit bezwaar kunnen maken
door het indienen van een bezwaarschrift.
Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.
Bij deze procedure hebben wij betrokken:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;
Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijniand.

Toetsingskader en grondslag beschikking
Artikel 6.22 van de Waterwet vormt de grondslag van deze beschikking.

Motivering besluit
Op 1 februari 2017 hebben medewerkers van onze afdeling Toezicht en Handhaving de vergunninghouder
bij brief met kenmerk ODH-2017-00014562 verzocht om de huidige WKO-installatie afte dichten. Deze
afspraak is gemaakt nadat tijdens een controlebezoek is vastgesteid dat er door een scheur ter hoogte van
het eerste watervoerende pakket verzoeting van het tweede watervoerende pakket optreedt. De situatie dat
toekomstige drinkwatervoorraden wegvloeien is onwenselijk en in strijd met het beleid van de Provincie ZuidHolland.
Op 31 mei 2017 hebben medewerkers van onze afdeling Toezicht en Handhaving een afdichtcontrole
uitgevoerd bij het gebouw van het Prinsenhof aan de Anna van Meertenstraat 10 te Gouda. Bij deze controle
hebben ze (brief d.d. 11 juli 2017, kenmerk ODH-2017-00073544) vastgesteid dat de warme en de koude
bron conform vergunning zijn afgedicht.
Op 23 oktober 2017 hebben wij van de vergunninghouder een aanvraag ontvangen om de op 4 oktober
2010, kenmerk PZH-2010-210077172, verieende vergunning in te trekken.

Afschrift aan:

KWA bedrijfsadviseurs b.v., t.a.v. mevrouw Zwamborn, Postbus 1526;
Burgemeester en Wethouders van Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda;
Hoogheemraadschap van Rijniand, Postbus 156, 2300 AD Leiden.
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