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Ambtshalve wijziging vergunning Waterwet
Onderwerp
Bij besluit van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, hebben wij op grond van de Waterwet aan
Stichting Omnivera een vergunning verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten
behoeve van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het zorgcentrum aan de
Jupiterstraat 2-4 te Hardinxveld-Giessendam. Het perceel waarop het bodemenergiesysteem zich bevindt, is
kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie E, perceeinummer 1063.
Bij besluit van 5 april 2016, kenmerk ODH-2016-00024320, hebben wij op grond van de Waterwet de
vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2012-00004121, gewijzigd.
In het besluit van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, is een voorschrift opgenomen (2.4) waarin
staat dat de chemische samenstelling van het grondwater in het pakket waaruit wordt onttrokken en
geretourneerd in de referentiesituatie moet worden bemonsterd en geanalyseerd. In het besluit is echter per
abuis geen voorschrift opgenomen waarin staat dat het grondwater in het bepompte pakket bemonsterd en
geanalyseerd wordt aan het eind van het warme of koude seizoen waarin de inrichting 2 jaar in gebruik is
geweest, ter vaststelling van de invioed van de inrichting op de chemische samenstelling van het
grondwater, Dit wordt in dit besluit hersteld, waarbij de eis van 2 jaar wordt gewijzigd in 4 jaar, omdat de
inrichting al langer dan 3 jaar in gebruik is.

Besluit
Wij besluiten:
I.

a. de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121 te wijzigen;
b. de wijziging te verlenen voor onbepaalde tijd;

II.

Het volgende voorschrift toe te voegen aan de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-20130000412;
4.9

Ter vaststelling van de invioed van de inrichting op de chemische samenstelling van het
grondwater wordt aan het einde van het warme of koude seizoen waarin de inrichting vier
jaar in werking is geweest, het grondwater in het bepompte pakket bemonsterd en
geanalyseerd op de stoffen zoals in bijlage 2 is aangegeven. Daarbij wordt het grondwater
bemonsterd bij het bronfilter waarbij tijdens de referentiesituatie het grondwater is
bemonsterd (voorschrift 2.4) en die in het afgelopen seizoen grondwater heeft geTnjecteerd.
Het analyserapport wordt als bijlage bijgevoegd bij de monitoringsrapportage over het
kalenderjaar waarin de bemonstering heeft plaatsgevonden, met een beschouwing van de
invioed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater.
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Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidend schrijven.
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omgevingsdienst
HAAGLANDEN
OVERWEGINGEN
Aanleiding
Bij besluit van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, hebben wij op grond van de Waterwet aan
Stichting Omnivera een vergunning verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten
behoeve van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het zorgcentrum aan de
Jupiterstraat 2-4 te Hardinxveld-Giessendam. Het perceel waarop het bodemenergiesysteem zich bevindt, is
kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie E, perceeinummer 1063.
Bij besluit van 5 april 2016, kenmerk ODH-2016-00024320, hebben wij op grond van de Watenwet de
vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, gewijzigd.
In het besluit van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, is een voorschrift opgenomen (2.4) waarin
staat dat de chemische samenstelling van het grondwater in het pakket waaruit wordt onttrokken en
geretourneerd in de referentiesituatie moet worden bemonsterd en geanalyseerd. In het besluit is echter per
abuis geen voorschrift opgenomen waarin staat dat het grondwater in het bepompte pakket bemonsterd en
geanalyseerd wordt aan het eind van het warme of koude seizoen waarin de inrichting 2 jaar in gebruik is
geweest, ter vaststelling van de invioed van de inrichting op de chemische samenstelling van het
grondwater. Dit wordt in deze ambtshalve wijziging hersteld, waarbij de eis van 2 jaar wordt gewijzigd in 4
jaar, omdat de inrichting al langer dan 3 jaar in gebruik is.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking. Op grond van artikel 4:8 van
de Algemene wet bestuursrecht zijn wij, alvorens de vergunning ambtshalve te wijzigen, verplicht de
vergunninghouder te horen over ons voornemen. Op 13 oktober 2017 hebben wij het concept van het besluit
verzonden aan de vergunninghouder (brief met kenmerk ODH-2017-00102257) en de vergunninghouder
gelegenheid gegeven om binnen twee weken te reageren op het conceptbesluit. Wij hebben geen reactie
ontvangen.
Bij deze procedure hebben wij betrokken:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;
Dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland;
De vergunninghouder.

Toetsingskader en grondslag beschikking
In de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121 is per abuis een monitoringsvoorschrift
niet opgenomen. Via deze ambtshalve wijziging wordt dit monitoringsvoorschrift alsnog aan de vergunning
verbonden.
Beschrijving project en te verwachten effecten
De ambtshalve wijziging brengt geen wijzigingen in het project en de te verwachten effecten met zich.
Met deze ambtshalve wijziging is de omissie in de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-201300004121 hersteld.
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BEGRIPPENLIJST
In dit besluit wordt verstaan onder:
Bevoegd gezag:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen de Omgevingsdienst
Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mailadres toezicht@odh.nl.
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OVERIGE TOELICHTINGEN
Aandachtspunten
Wij zijn bevoegd de ambtshalve wijziging in te trekken indien:
- de bij de eerdere vergunningaanvragen verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op
die vergunningaanvragen een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de beoordeling daarvan de
juiste gegevens bekend waren geweest;
- van de eerder verieende vergunningen gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is
gemaakt;
- aan het onttrokken en geretourneerde water een andere bestemming wordt gegeven dan in de verieende
vergunning staat vermeld;
- de aan de vigerende vergunningen en de ambtshalve wijziging verbonden voorschriften niet in acht
worden genomen;
- blijkt uit omstandigheden of feiten, dat in verband met de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen
de grondwateronttrekking en -retournering in haar geheel dan wel gedeeltelijk niet langer toelaatbaar
wordt geacht.
Wettelijke regeling ten aanzien van ongewone voorvallen
Indien zich ten gevolge van de onttrekking een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor
nadelige gevolgen voor het watersysteem, waaronder de chemische kwaliteit van grondwaterlichamen, zijn
ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de houder van de inrichting onmiddellijk de maatregelen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de gevolgen van het ongewone voorval te voorkomen of
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te
maken.
De houder van de inrichting waarbij zich een ongewoon voorval als bedoeld in de Wet bodembescherming
(Wbb) voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag Wbb.
De houder van de inrichting verstrekt het bevoegd gezag Wbb tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens
met betrekking tot:
de omvang en de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft
voorgedaan;
de maatregelen die genomen zijn of worden overwegen om de gevolgen van het voorval te voorkomen,
te beperken of ongedaan te maken.
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