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Beschikking
Waterwet
OndenA^erp
Op 30 augustus 2010 hebben wij in het kader van de WatenA^el aan OGM Rijndal B.V. (oorspronkelijke
vergunninghouder) een vergunning met kenmerk PZH-2010-198328336 verieend voor hel onttrekken en
retourneren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem aan de Blaak 8 le Rotterdam.
Op 24 maart 2021 hebben wij van ONS Property Management B.V. (huidige vergunninghouder) middels een
formulier per e-mail het verzoek ontvangen om de vergunning in le trekken. De reden hiervan is dal in een
schrijven van de afdeling Toezichl en Handhaving van de Omgevingsdiensi Haaglanden, met kenmerk
ODH-2021-00033757, is vastgesteld dal de bronnen conform de voorschriften uil de Waterwetvergunning
zijn afgedicht.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de Waterwetvergunning van 30 augustus 2010 met kenmerk PZH-2010-198328336 in le trekken.

Ondertekening
Gedeputeerde Stalen van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toeising & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdiensi Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wlj op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 30 augustus 2010 hebben wij in hel kader van de Waterwet aan OGM Rijndal B.V. (oorspronkelijke
vergunninghouder) een vergunning met kenmerk PZH-2010-198328336 verieend voor hel onttrekken en
retourneren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem aan de Blaak 8 le Rotterdam.
Op 24 maart 2021 hebben wij van ONS Property Management B.V. (huidige vergunninghouder) middels een
formulier per e-mail het verzoek ontvangen om de vergunning in te trekken. De reden hiervan is dal in een
schrijven van de afdeling Toezichl en Handhaving van de Omgevingsdienst Haaglanden, met kenmerk
ODH-2021-00033757, is vastgesteld dal de bronnen conform de voorschriflen uil de Waterwetvergunning
zijn afgedicht.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet besluursrechl is toegepast op deze beschikking.
Conclusie
Gelet op hel vorenstaande bestaat er voor ons, in hel belang van hel grondwater en daarmee
samenhangende gebrulksfuncties, geen aanleiding de verieende vergunning in stand le houden. De
Waterwetvergunning van 30 augustus 2010 met kenmerk PZH-2010-198328336 wordl daarom ingetrokken.
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