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Beschikking
Waterwet
Onderwerp
Op 22 april 2013 hebben wij in het kader van de Waterwet aan u een vergunning met kenmerk ODH-20131666 verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een
bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing voor het kantorencomplex A2 van de gebiedsontwikkeling
van VerdeVista Meerburg te ZoetenAroude. Het perceel waarop de bodemenergiesysteem zou worden
gerealiseerd, is kadastraal bekend als gemeente Zoeterwoude, sectie B, perceelnummer 4363.
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 de waterwet vergunning van 22 april 2013 met kenmerk ODH-2013-1666 in te trekken.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsir\g & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rectitsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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Aanleiding
Wij trekken deze vergunning in omdat gedurende 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.

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

Procedure
Op 22 april 2013 hebben wij in het kader van de Waterwet aan u een vergunning met kenmerk ODH-20131666 verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een
bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing voor het kantorencomplex A2 van de gebiedsontwikkeling
van VerdeVista Meerburg te Zoeterwoude. Het perceel waarop de bodemenergiesysteem zou gaan
bevinden, is kadastraal bekend als gemeente Zoeterwoude, sectie B, perceelnummer 4363.
Op 9 oktober 2018 is zowel telefonisch als per e-mail bericht aan de vergunninghouder aangegeven dat de
vergunning ambtshalve willen intrekken. Gezien het feit dat het een grote organisatie betreft en de
contactpersoon niet op de hoogte is van de huidige status van het bodemenergiesysteem. Er is afgesproken
dat de vergunninghouder de juiste contactpersoon zoekt die de status kan aangeven.
Op 29 oktober is er telefonisch contact geweest met de juiste contactpersoon. Deze heeft beaamt dat het
bodemenergiesysteem nooit is aangelegd en dan men voorlopig geen gebruik wil maken van de vergunning.
Op 22 november 2018 hebben wij een verzoek tot intrekking van de vergunninghouder ontvangen om de
vergunning in te trekken.
De vergunning wordt ingetrokken omdat er 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.

Conclusie
Er is gedurende vier achtereenvolgende jaren geen gebruik gemaakt van de vergunning en er is op korte
termijn ook geen zicht op gebruik van de vergunning. En op verzoek van de vergunninghouder trekken
daarom de vergunning in.
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