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Beschikking
Waterwet
Onderwerp
Op 10 november 2014 hebben wij in het kader van de Waterwet aan u een vergunning met kenmerk
ODH-2014-00621029 verieend voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een
open bodemenergiesyteem voor de klimaatbeheersing van het Rudolf Steiner College aan de Tamboerstraat
9 te Rotterdam. Het perceel waarop het bodemenergiesysteem zich bevind, is kadastraal bekend als
gemeente Rotterdam, 7^ afdeling, sectie R, perceelnummer 6668.
Op 24 September 2018 heeft u ons verzocht middels het formulier "Intrekking Waterwetvergunning" de
vergunning met kenmerk ODH-2014-00621029 in te trekken.
Op het intrekkingsformulier is abusievelijk het kenmerk (ODH-2014-00628139) van de begeleidende brief bij
de vergunning vermeld.

Besluit
Wij besluiten:
I. de waterwetvergunning van 10 november 2014 met kenmerk ODH-2014-00621029 in te trekken.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. H(
in
ig
Hoofd Tc )etsii & 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

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
OVERWEGINGEN
Op 24 September 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen als bedoeld in het kader van de Waterwet. De
aanvraag betreft het intrekken van de vigerende waterwetvergunning van 10 november 2014 met kenmerk
ODH-2014-00621029, voor een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het Rudolf
steiner College aan de Tamboerstraat 9 te Rotterdam.
Op 23 oktober 2018 is een medewerker van de afdeling Toezicht & Handhaving Milieu van de
Omgevingsdienst Haaglanden (hierna: de afdeling Toezicht & Handhaving) ter plaatse geweest om de
afdichting van de bron te beoordelen. Op het moment van de controle was de bron al afgedicht en heeft de
medeweker van de afdeling Toezicht & Handhaving zowel telefonisch als per e-mail contact gehad met
mevrouw Wolfkamp van GeoComfort B.V. over het aanleveren van de afdichtstaat.
Op 5 november 2018 heeft de medewerker van afdeling Toezicht & Handhaving de afdichtstaat ontvangen
en geoordeeld dat de bron is afgedicht conform BRL 2101.
Uit uw verzoek maken wij op dat u niet voornemens bent nog gebruik te maken van de vigerende
waterwetvergunning.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Conclusie
Gelet op het vorenstaande bestaat er voor ons, in het belang van het grondwater en daarmee
samenhangende gebruiksfuncties, geen aanleiding de verleende vergunning in stand te houden.
De watenwetvergunning van 10 november 2014 met kenmerk ODH-2014-00621029 wordt derhalve
ingetrokken.
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