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Gcachte bestuurder,
Bij brief van 18 januari 2019, kenmerk ODH-2019{OOAO727 , hebben wij htt vo(xnemcn çuit om æn last
onder dwangsom op te loggen. Deze brief hobben wij u gcstuurd naar aenþ¡ding van contrcbs op 15
oktobsr 2018 en 23 november 2018 door r
toezichthouder van de Omgevingsdienst
Haaglanden, uitgevoerd in relatie tot uw bodemonorgioslrsteern gpvestigd op het adres
Gcvcrs Deynootplein 30 tc Den Haag. Het doel van de controles was om na te gaan in hoevorrê uw
inrichting zích houdt aan dc çldcnde milieurcgcls. Tijdens de controlcs is vastgesteld dat u een
evaluatierapportage hebt ingediend op 27 juli 2017 over de jaren 2006 tot en met 2016, waarin achtor gcen
maatregelen zijn opg€nomen orn de energetische onbalans ¡n de bodem aan te pakken. Met deze brief
zetten wij het op 18 januari 2019 geuite voorncm€n om in c€n besluit.
Ondcr het kopje'Overtreding' is vermeld welk voorschrift u overtreedt. Onder het kopje'Besluit' staat
vermeld wat u moet docn of nalatên orn te voorkomen dat u ecn dwangsom moct botalen en binnen wclke
termijn. Ook staat hier vermeld wat de consequentie is wanneer wordt gcconstatccrd dat de ovcrbeding
voortduurt, De begunstigingstermiJn is de termijn waarbinnen wij u nogmaals in de gelegenheid stellen om
de overtreding ongedaan te maken zonder dat u aan ons een dwangsom moet betalen.

W.tt

l¡jk k¡dcr

Wij hebben u bij besluit van 7 november 2005, kenmerk DGWM/2005/16183, con vergunning vcrleend
ingevolge de toenmalige Grondwaterwet (thans: Watenrvet) voor het jaarlijks onttrckken sn ratourneren via
een zogenaamde monobron, met een warm filter in het tweede watervoerende pakket en een koud filter in
het derde watervoerende pakket, van 175.000 mt grondwater ten behoeve van de klimaatbeheerslng van
een hotel. U moet zich houden aan de daaruit voor u geldende voorschr¡fron.
ln het belang van een goede en dcmocratische bestuursvocring passcn wijde Wet openbaarhe¡d van
bestuur toe bij handhavingsbesluiten (artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur).
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Ovrrtrrdlng
Tijdone do eontrob ic vertgoctold dat u dc milicuwct- on rcgclgcving ovcrtrocdt. U dicnt aan de volgcndc
artikrbn rn voor¡chrlfton t¡ voldoon om dezr ove'rtrrding op ta hoffrn:
Vactgocteld i¡ dat u con ovaluetierapportagc hcbt ingedicnd og 27 iuli 2017 ovcr do jaron 2006 tot
on rnct 2010, werrin rchtor gnon maetrrgolon zijn opgonomcn om do cnorgotischo onb¡lens in dc
bodorn aan tc pakken. ln ocn plan van aanpak moot u aangavcn mct wslke maafcadcn en binncn
ulclkc tcrmijn dc grotc hoevccthoid warmtc in de bodom ongsdaan wordt gcmaakt.
Hicrdoor ovortroedt u hot gortddo in voorschrift I van dr op 7 novcmbor 2005 vorlændo
Watonrctvergunning, konmork DGWM/2005/16183, in samcnhang met artikcl 0.20, dcrdc lid, van
de Wetcrurut.

r

De ven toepassing zijndc wet- en

Plan

rcgclçving cn voorrchriften trcft u aen els bijlage

vrr empdt

Een vcrgunn¡ng van uw bodcminstallatiesyotocm ie eangevra¡gd op besis van dc lcvering van zowelwarmte
als koudc. Ecn van de critcria voor vorgunningvcrloning is dat er netto gocn warmtr in dc bodcm mag

wordcn gcloood (bledzijdc

I

vrn do Wdrnrctvorgunning).

tot.n

mot 2016 van 4 jull2O'17, konmcrk C2O1222O5, dat wij hcbbcn ontvangen op 27 juli
2017, ie gcconetat€crd dat uw bodemenergiesystcem oen warmteoverschot in dc bodem heeft geøcëcrd,
doordat cr bijna gccn sprakc is gevrrcoot van warmtelevering voor het hotol (ác onder mcer bladzijde22van
hst cvaluaticrapport). ln dc vcrgunningaenvraag is nict voorzícn dat dc onthckking en retournoring van
grondwater tot een grote tcmperatuurverandsring zou kunnen leiden en tot eon hcol ander thermisch
Bij do booordrling van hot Evaluaticrepport 2006

0000100772, ,

lnvlordcçblcd.
Met onze briof van 22 augustus 201 7, konmerk ODH-2017-00088780, hcbbcn wij u vcrzocht om binnen drie

maandcn ccn plan van aanpak bij ons in te dicncn mct daarin de maatregelen die zullen wordcn genomên
om de oncrgetischc balans tc herstelhn. Dit flan van aanpak haddcn wijog22 novcmbcr 2017 moctcn
ontvangen. Met onze bricf van 28 augustus 201 8, kenmerk ODH-2018-001 05400, hsbben wij u opnieuw
gewez.n op de vcrplichtíng om con plan van eanpak in tc dienen met daarin de maatreçlen dic zullen
wordon genomuì om do rnorgetischo bal¡nr to haßtclbn.

Brvoogdhrld
Wij hcbbon tot taak zorg tc dragcn voor bcstuursrechtclijkc handhaving tcr zake van handelingcn als
bedoeld in artikel 6.4 van dc WaterùrrGt: het onttrckken of infiltreren van (grond)water ten behosve van cen
bodemoncrgiesysteem. Dit vloeit voort uit artikcl 8.1 van de Waterwet.
Wij merken u aan als degene die lret in zijn macht hseft om de overtreding te (doen laten) beöíndigen en
beöindigd te houdcn.
De bevoegdheid tot het opleggen van 6€n last onder bestuursdwang is neergelegd in arlikel l22 van de
Provinciewet. Artikel 5:32 van de Algemeno wet bestuursrccht (Awb) geeft de mogelijkheid om in plaats
hiervan eon last ondcr dwangsom op te leggen.

Zlonrwiþr
Wij hebbcn u in dc brief van 18 januari 2019 in de gclcgenheid gcstcld uw zienswijzc kenbaar te makcn. U
hebt geen gebruik gemaekt van de mogelijkheid uw zienswijze kenbaar te maken.

Bolangonlkrging
Gelet op het afgemeen belang dat gediend is rnet handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk
voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om op te keden met een last onder bestuursdwang of een last
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onder dwangsom, in de regelgebruik moeten maken van deze bevoegdheid. ln gevallen waarin het
bestuursorgaan de overtreder in bepaalde gevallen eerst waarschuwt en gelegenheid biedt tot herstel
voordat het een handhavingsbesluit voorbereidt, dient het zich in beginsel te houden aan d¡t beleid. Dit laat
echter onverlet dat slechts onder bijzondere omstandigheden van het bestuursorgaan mag uorden gevergd,
af te zien van handhavend optreden. Dergelijke omstandigheden kunnen zich voordoen als concrcet zicht op
legalisatie bestaat of als handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te
dienen belangen, dat behoort te worden afgezien van optreden in die concrete situatie.
De voornoemde overtreding kan niet worden gelegaliseerd. Van bijzondere omstandigheden die er toe
leiden dat moet worden afgezien van handhavend optreden, is in uw situatie niet gebleken.

Bolult
Wijbesluiten:

l.

u te gelasten te voldoen aan voorschrift 1 van uw Watenr/etvergunning van 7 november 2005 in

2.

samcnhang met artikel 6.20, derdc lid, van de Watenrel. Dit kunt u doen door cen Plan van Aanpak
op te stallen waarin is opgenomen met wclke maatregclen dc arotc hoeveelhcid wermtc in dc
bodem ongedaan wordt gemaakt en binnen wefke termijn de energetische balans wordt bcreikt.
Hiervoor kunt u çbruik maken van het e-mail adres toezhtú(&odh.nl:
de termijn waarbinnen aan het onder l. gestelde moet ãjn voldaan le stellen op twaalf vttken na
dagtckcning van dit bcsluit;
u een dwangsom op te leggen van € 1.000,fi) (zegge: duizend euro) per wcsk dat niel wordt
voldaan aan het gestelde onder L Het maximum van de te verbeuren dwançommen is gesteld op
€ 5.000,00 (zcgge: vijfdulzend euro);

3.

4.

een geanonimiseerde versie van de integrale tckst van dit besluit te publicercn op dc website van de
Om gevingsdienst Haaglanden.

lndien na het verstrijken van de onder 2. gestelde termijn wordt geconstateerd dat de ovetreding voortduurt,
verbeurt u van rechtswege een dwangsom. Bij het bepafen van de termijn en de hoogte van de dwangsom
hebben wij rekening gehouden met de aard cn omvang van de overtrcding.

TormIn
Het uitgangspunt van de begunstigingstermijn moet zijn dat deze niet wezenlijk langer mag worden çsteld
dan noodzakelijk is om de overtreding ongedaan te maken. De termijn mag niot zo lang zijn dat het op
çdogen gaat lijken.
Het uitgangspunt moet zijn dat u voldoende tijd krijgt om de overtreding ongedaan to maken zonder dat
dwangsommen worden verbeurd. Een hersteltermijn is niet altijd vereist. Zo hoeft er gecn hersteltermijn te
worden gpgeven wanneer er gsen maatregelen hoeven te worden çtroffen om de overtreding ongedaan te
maken.

Wij hebben de termijn gesteld op twaalf weken omdat u dan voldoende tijd hebt om een Plan van Aanpak te
laten opstellen waarin is opgenomen met welke maatregelen de grote hoeveelheid warmte in de bodem
ongedaan wordt gemaakt en binnen welke termijn de energetische balans wordt bereikt.

Hoogtc dwangoom
De opgelegde dwangsom heeft tot doel u te prikkelen om de overtreding uit eigen beweging te beöindiçn.
Om die reden is een inschatting gemaakt van de kosten die u moet maken om te voldoen aan de wettelijke
eisen. De dwangsom staat hiermee in redelijke verhouding tot de aard, crnst en duur van de ovcrtrcding.
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Botrling
Na ¡lkc owrtrodinE mo¡t u uit olgnn bcr¡oging binncn zos wckcn do gonoemdc bodragcn betalcn. U kunt
de bodragon overrnakm op rdcnlngnrumm.r NL 61 BNGH 0285 0105 73, ton n.m. vln
Provincic Zuid-l{olland, onder vermclding van 'lagt ondcr dwangsom' en do naam v¡n uw inrichting.

Recldln
Wij wijzon u er met nadruk op dat, indien het maximalc bedrag is vcrbcurd on dc gpconstatoordo overtrcding
nict is opgoh.von, ocn hcrovcrwcging plaatsvindt van hct nu gckozcn sanctlcmiddcl.

Stnfr¡cht
Verdr wijzcn wij u or op dat bovcngonocmdc ovrrtrcding tovens ccn Etrafbaar fcit is waarvoor
strafvcrvolging rnoge{iJk io. Dc tormijn die u in doz¡ bri¡f ie gcgcvon om .cn olnde tr m¡krn ¡¡n dc
overtrcding, staat los van do bovocgdhcid om ovcr tc gaan tot strafvorvolging.

Vorerndlng
Om er zokcr van tc zijn dat u dcze bricf daaducrkclijk ontvangt, hebbcn wij dczo bricf aangctckcnd aan u
kopio por rogulicrr post.
verzondcn on krfgt u ook

rn

Dit boolult trecdt in wcrking op dc dag na dagtskcning van dit bcsluit;
Hebt u nog vragcn? Nccm dan contact op mct dc in hct bricfhoofd vcrmCdc contactpcrcoon.

Gedeputcerdo Statcn van Zuid-Holland,
voor dczcn,

DirectEur van de Omçvingsdienst Haaglanden

Bijlaæ(n):
Wct- en rcgelgcving met kenmerk ODH-2019-00014725.

-

Afschrift:

-

, Gcvcrs Deynootplein 30,

Grand HôtelAmrâth Kurhaus 8.V., t.a.v.
2586 CK Den Haag
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Berwrar
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezvvaarschrift indienen.
Stuur uw bezwaarschrift, onder vermelding van 'AwÞbezrltæ/in de linkerbovenhoek van de enveloppe,
uiterlijk binnen 6 wcken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t,a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

ln het bearaarschrift moet het volgende staan:

o
o
.
.

de naam en het adres van dc indiener;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (maak een kopie of noem het
kcnmerk);
de argumenten voor het bezwaar.

Om uw bezvrraar zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw tclefoonnummer te
vermelden,

Voorlopigc voozlrnlng
Bij spoedeisend belang ís hat mogelíjk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningcnrcchtcr van
de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302,2500 EH Den Haag. ln dat geval
moet u griffierecht betalen. U moet weleerst een bealaarschrifr hebben ingediend.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorzÞning digitaal bij de rechtbank in te dienen via het
Digitaal loket bestuursrecht (htto:llokat.rechtsorad<.nl/bestuursrecht.asox). Voor het digitaal verzenden van
het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.
Wíj verzoeken u een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen aan: Omgevingsdienst
Haaglanden, afdaling Toezicht & Handhaving Milieu, Posföus 14A60, 2501 GB hn Haag of via

tæzk*tt@,dh.nl.
Informatic
Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website:
www.zuíd-holland.nl.
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Wetrrsct
Artlkol 6.20 Wetrrwot

1.

Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De aan de vergunning te
verbinden voorschriften kunnen mede betrekking hebben op:
financiële zekerheidsstelling voor de nakoming van krachtens de vergunning gcldcndc
verplichtingen of voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit door de
vergunde handeling of het staken van die handeling veroorzaakte nadelige gevolgen voor het
wetersysteem;
het na het staken van de vetpunde handeling wsgnemen, componseren of beperken van door de
vergundo handeling of het staken van die handeling veroozaakte nadelige gevolgon voor het

a.

b.
2.
3.

watcrsyrtccm.

maatrcçlvan bcstuur kunnen nadcrc regels wordcn gcstcld omtrcnt de aan
een vargunning te verbinden voorschriften en beperkingen.
Gedragingen in strild met de aan een vergunnlng verbonden voorschrlftcn ziJn varboden.
Bij of krachtcns dgcmene

Watonmtvorgunning van 7 nov.mb¡r 2005, konm¡rk DGWm/20O5riOl83

Voorschrift I Wetrrwctv¡rgunnlng
De aanvraag van deze vergunning en de daarbijbehorende bijlagen maken deel uít van dcze vcrgunning,
tenzij in de bij deze vergunning behorende voorschriften andcrs is vermeld.
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