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Emall

Geachte bestuurder,
Bij brief van 13 juli 2017, kenmerk ODH-201 7-0007361 8, hebben wü het voornemen geuit om een last onder
dwangsom op te leggen. Deze brief hebben wij u gestuurd naar aanleiding van administratieve controlos op
10 februari 2017 en 21 juni 2017 door
toezichthouder van de Omgevingsdionst
Haaglanden, uitgevoerd met betrekking tot het indienen van een volledige en juiste monitoringsrapportage
over het jaar 2016 in relatie tot uw bodemenergiesysteem gevestigd op het adres Papland 6 te Gorinchem,
kadastraal bekend als gemeente Gorinchem, sectie H, nummer 61. Het doel van de conlroles was orn te
controleren in hoevene uw inrichting zich houdt aan de geldende regelgeving. Tiþens de controles is
vastgesteld dat in 2016 in totaal 44.776 m3 grondwater is ontlrokken terwijlvergunning is verleend voor het
onttrekken en in de bodem terugbrengen van maximaal24.000 rn3 grondwater per jaar. Met deze brief zetten
wij het op 13 juli 2017 geuíte voornemen om in een besluit.
Onder het kopje'Overtreding' is vermeld welk voorschrift u overtreedt. Onder het kopje'Besluit' staat
vermeld wat u moet doen of nalaten om te voorkomen dat u een dwangsom moet betalen en binnên welke
termijn. Ook staat hier vermeld wat de consequentie is wanneer wordt geconstateerd dat de overtreding
wordt herhaald of voortduurt. De begunstigingstermijn is de termijn waarbinnen wij u nogmaals in de
gelagenheid stellen om de overtreding ongedaan te maken zonder dat u aan ons een dwangsom moet
betalen.
Vanwege procedurele omstandigheden is de termíjn, gelegen tussen de constatering en deze last, langer
dan wenselijk. Híervoor bieden wij onze excuses aan. D¡t doet echter geen afbreuk aan de geconstateerde
overtreding

Wettelijk kader
Bij besluit van 1 3 januari 2014, kenmerk ODH-2013-0001 2529, is aan u op grond van de Waterwet een
vergunning verleend voor het permanent onttrekken en retourneren van maximaal24.000 m3 grondwater per
jaar ten behoeve van een open bodemeneigiesysteem voor de klimaatbeheersing van een kantoorgebouw.
Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden die u moet naleven.
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Ovcrtroding
Tijdens de controle is vastgestcld dat u de weþ en regelgeving overtreedt. U dient aan de volgendc artikelen
en voorschriften te voldocn om dczc ovcrtrcding op te hcffen:
r Vastgesteld is na beoordcling van uw monitoringsrapportage over het jaar 2016 dat in 2016 in
tolaal 44.776 m3 grondwater is onttrokken tenrijl vergunníng is verleend voor het onttrekken en in
de bodem terugbrengen van maximaal 24.000 m3 grondwater per jaar.
Hierdoor overtreedt u het gestelde in Besluit l, onderdeel a, van de op 1 3 januari 2014 verleondc
Waterwetvcrgunn in g, met ken m erk O DH-20 1 3-000 1 2529.
De van toepassing zijnde wet- en regelgevíng en voorschriften treft u aan als bijlage.

Plan vrn ernp¡k
Zoals wijin onze brief van 2l februari 2017, kenmerk ODH-2017-00017735, hebben aangegeven, gaan wij
ervan uit dat u zo spocdíg mogelijk een plan van aanpak ter goedkeuring bíj ons aanbiedt waarin u de
maatregelen beschrijft die u neemt om de installatie aan te passen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het
e-mailad¡cs: tæzlcht@odh. nl.

BcvocAdhdd
Wij hebbcn tot taak zorg tc dragcn voor bestuursrechtelíjke handhaving ter zakc van handelingcn als
bedoeld in artikel 6.4 van de Watcrì rst: het onttrekken of infiltreren van (grond)water ten behoeve van een
bodemenergi€systoem. Dit vloeit voort uit artikel Ll van de Waterwet.
Wij merken u aan als degene die het in zijn macht heeft om de overbedingen te (doen laten) beëindigen en
beëindigd te houden.
De bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang is neergelegd in artikel 122van dc Provinciewet.
Artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de mogclijkheid om in plaats hiervan een last
onder dwangsom op te lcggcn.

Zienawijzo
Wij hebben u in dc bricf van 13 juli 2017 in de gelegcnheid gestefd uw zienswijze kcnbaar ts maken.
. Uit zijn bericht hebbcn wij
Op 14 iuli 2017 hebben wj per e-mail berícht ontvangen van t
dat
een
eventuele
2017
zou
kunnen
worden
ven¡rracht. Hierna hebben
opgemaakt,
zienswijze na 1 augustus
wij geen verdere reactie ontvangen.

Bclangonafrvoging
Gelet op het algemecn belang dat gediend is met handhaving, zal in gaval van overtreding van een wettelijk
voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om op te treden met een last onder bcstuursdwang of cen last
onder dwangsom, in de regel gebruik 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 dit beleid, Dit laat
echter onverlet dat slechts onder bijzondere omstandigheden van het bestuursorgaan mag worden gevergd,
af te zien van handhavend optreden. Dergelijke omstandigheden kunnen zich voordoen als concreet zicht op
legalisatie bestaat of als handhavend optraden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te
dienen belangen, dat behoort te worden afgezien van oplreden 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.
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Becluit
Wij besluiten:

1.
2.
3.

1, onderdeel a, van uw Waterwetvergunning van 13 janua¡i2014,
mel kenmerk ODH-201$00013529. Dit kunt u doen door uw bodemenergiesysteem dusdanig aan te
passen dat een overschríjding van het jaardebiet niet meer kan plaatsvinden;
de termijn waarbinnen aan het onder 1. gestelde moet zün voldaan te stellen op I iuli 20f 8;
u een last onder dwangsom op te leggen van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per keer dat wordt
geconstateerd dat niet wordl voldaan aan het gestelde onder 1. Het maximum van de te verbeuren
dwangsommen is gesteld op € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro).

u te gelasten te voldoen aan Besluit

lndien na het verstrijken van de onder 2. gestelde termijn wordt geconstateerd dat de overtreding voortduurt,
verbeurt u van rechlswege êen dwangsom. Bíj het bepalen van de termijn en de hoogte van de dwangsom
hebben wij rekening gehouden met de aard en omvang van de overlreding.

Publicatle beslult
De Omgevingsdienst Haaglanden (verder: ODH) is voornemens dit handhavingsbesluit integraal openbaar
te maken door het te publiceren op de website van de ODH. Hierover wordt u nader geïnformeerd in de bríef
van de ODH met kenmerk ODH-2017-00094217.

Tcrmijn
Het uitgangspunt van de begunstigingstermijn moet zijn dat deze niet wezenlijk langer mag worden gesteld
dan noodzakelijk is om de overtreding ongedaan te maken. De termijn mag niet zo lang zijn dat het op
gedogen gaat lijken.
Het uitgangspunt moet zijn dat u vofdoende tijd krijgt om de overtreding ongedaan te maken zonder dat
dwangsommen worden verbeurd. Een hersteltermijn is niet altijd vereist. Zo hoeft cr geen hersteltermijn te
worden gegeven wanneer er geen maatregelen hoeven te worden getroffen om de overbeding ongedaan te
maken.

Wij hebben de termiin gesteld op 1 juli 2018 omdat u dan voldoende tijd hebt om toereikende aanpassingen
door te voeren in uw bodemenergies¡pteem.

Hoogtr dwangsom
De opgelegde dwangsom heeft tot doel u ertoe aan te sporen uit eigen beweging verder overschrijding van
het jaardebiet te voorkomen. Om die reden is een inschatting gemaakl van de kosten die u moet maken om
te voldoen aan de verleende Waterwetvergunning. De dwangsom staat hiermee in redelijke verhouding tot

de aard, ernst en duur van de overtreding.

Betaling
Na elke overtreding moet u uit eigen beweging binnen zes weken de genoemde bedragen betalen. U kunt
de bedragen overmaken op rckcningnummer NL 6l BNGH 0285 0105 73, ten narne van Provincie Zuid
Holland, onder vermelding van 'last onder dwangsom' en de naam van uw bedrijf.

Rechtsopvolgcr
Dit besluit geldt mede jegens uw eventuele rechtsopvolger alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger
Om die reden wordt dit besluit ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister.

Recidive
Wijwijzen u er rnet nadruk op dat, indíen het maximale bedrag is verbeurd en de geconstateerde overtreding
niet is opgeheven, een heroverweging plaatsvindt van het nu gekozen sanctiemiddel.
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Strafrocht
Verder wijzen wij u cr op dat bovengenoemde overtreding tevens een strafbaarfeit is waarvoor
strafoervolging mogclijk ís. De tcrmijn die u in deze brief is gegeven orn €en eindc te maken aan dc
overtreding, st¡aat los van de bevoegdheid om over te gaan tot strafoervolging.

Verzonding
Om er zeker van te zijn dat u deze brief daadwerkelijk ontvangû, hebben wij deze brief aangetekend aan u
vcrzonden cn krijgt u ook ccn kopie per rcguliere post.
Dit besluit treedt in werking op de dag na dagtekening van dit besluit.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Gedeputecrde Staten
voor

van

Haaglanden

Bijlage(n):
Wet- en regelgeving, kenmerk ODH-2017{0094216

-

Afschrift:
- Cityline Product Promotions Flolding International 8.V.,
4206 CL Gorinchem
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Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bearvaarschrift indienen.
Stuur uw bezwaarschrift, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de enveloppe,
uiterlijk binnen 6 weken 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 bezwaarschrift moet het volgende staan:
de naam en het adres van de indiener:
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beanraar maakt (maak een kopie of noem het
kenmerk);
de argumenten voor hel bezvrraar.

.
.
.

o

Om uw bezwaar zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummgr te
vermelden.

Voorlopige voorz icni ng
Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorzíening te vragen bij de Voorzieningenrechter van
de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302,2500 EH Den Haag. ln dat geval
moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bea¡rraarschrift hebben ingediend.
Het is ook mogelijk om oen verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het
Digitaal loket bestuursrecht (htto:lfloketrechtsoraak.nl/bestuursrgcht.asÞx). Voor het digitaal verzenden van
het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.
Wij vetzoeken u een kopie van uw verzoek om voorlopþe voorziening te sturen aan: Omgevingsdiensf
Haaglanden, afdeling Toezicht & Handhaving Milieu, Posföus 14060, 2501 GB Dan Haag of via
toezicht@,o¡dhnl.

Informatie
Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website
u¡ltnru.zu id-hol a nd. nl.
I
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Bijlage: Wct- on rcgdgcving

Watclctvergunning van

Bclult

l. a.

b.
c.
d.

I

13 ianuari 2014,

Ons kenmerk: ODH-201 7{009421 6

kcnm.rk ODH-2013.00012529

Watorwotvergunnlng
aan Cityline Product Promotions Holding lnternational 8.V., Papland 6 te Gorinchem, vergunning te
verlenen voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van maximaal:
I m3 grondwater per uur;
192 m3 per etmaal;
5.760 ma per maand;
12.000 m3 per kwartaal;

-

12.000 m3 per jaar in het zomerseizoen (warme perioden);
12.000 m3 per jaar in het winterseizoen (koude perioden);
24.000 m3 per jaar.
de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
de vergunning te verlenen voor de locatie, die kadastaal bekend staat als gemeente Gorinchem,
sectie H, perceelnummer 61.
de vergunning te verlenen voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater voor
het open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het kantoorgebouw van Resal
Laser aan de Papland 6 te Gorinchem.
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