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Beschikking
Waterwet
Onderwerp
Op 11 december 2008 hebben wij in het kader van de Grondwatenwet (thans: Watenwet) aan u een
vergunning met kenmerk PZH-2008-1093583 verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater
ten behoeve van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het LaakhavenWestgebouw aan het Calandplein te Den Haag. De percelen waarop het bodemenergiesysteem zou worden
gerealiseerd, zijn kadastraal bekend als gemeente Den Haag, sectie C, perceelnummers 01138, 01137,
01136, 00965, 03296 en 01592.
Wij trekken deze vergunning in omdat gedurende meer dan vier achtereenvolgende jaren geen gebruik is
gemaakt van de vergunning en omdat er op korte termijn ook geen zicht is op gebruik van de vergunning.

Besluit
Wij besluiten:
I. de Waterwetvergunning van 11 december 2008 met kenmerk PZH-2008-1093583 in te trekken.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopmanl
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

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

Overwegingen
Wij trekken deze vergunning in omdat gedurende meer dan vier achtereenvolgende jaren geen gebruik is
gemaakt van de vergunning en omdat er op korte termijn ook geen zicht is op gebruik van de vergunning.
De huidige vergunning legt een ruimteclaim op de ondergrond. Als de vergunning wordt ingetrokken kan een
andere partij gebruik maken van deze vrijgekomen ruimte om een bodemenergiesysteem te gaan gebruiken.
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Procedure
In de vergunning met nummer PZH-2008-1093583 is opgenomen dat wij bevoegd zijn om de vergunning in
te trekken indien de vergunning gedurende vier achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Daarnaast kan het
bevoegd gezag op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet een vergunning geheel of gedeeltelijk
intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. De vergunning met
nummer PZH-2008-1093583 is gedurende ruim negen achtereenvolgende jaren niet gebruikt.
De intrekking vindt plaats omdat de vergunning gedurende negen achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.
Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn wij, alvorens de vergunning in te trekken,
verplicht de vergunninghouder te horen over ons voornemen.
Wij hebben op 5 oktober 2018 per brief met kenmerk ODH-2018-00114116 de vergunninghouder in de
gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze over het voornemen tot intrekking van de
vergunning naar voren te brengen. Binnen deze termijn is er geen zienswijze ontvangen.

Conclusie
Er is gedurende negen achtereenvolgende jaren geen gebruik gemaakt van de vergunning en er is op korte
termijn ook geen zicht op gebruik van de vergunning. Wij trekken daarom de vergunning in.
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