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Beschikking
Provinciale milieuverordening Zuld-Holland milieubeschermingsgebied voor grondwater
Onderwerp
Op 24 September 2020 hebben wij op grond van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (hiema:
PMV ZH) een beschikking met kenmerk ODH-2020-00103240 en zaaknummer 005895851 afgegeven voor
het verienen van ontheffing van de verbodsbepaling als bedoeld in bepaling 3.2.1, eerste lid, onder f, van
bijlage 10, onderdeel B van de PMV ZH. De aanvraag betrof het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve
van het realiseren van een inlaatvoorziening. De locatie is gelegen in de directe omgeving van de
Boezemkade te Nieuw Lekkerland.
De bovengenoemde locatie is gelegen in een gebied dat op grond van de PMV ZH is aangewezen als een
milieub»eschermingsgebied voor grondwater, zone 'grondwaterbeschermingsgebied', van Oasen N.V.
Op 6 april 2021 hebben wij middels een e-mail het verzoek ontvangen om de t>eschikking in te trekken,
omdat er geen gebruik wordt gemaakt van de verieende ontheffing. De reden hiervan is dat de
inlaatvoorziening niet op die locatie wordt gerealiseerd.
Op grond van artikel 7.7, eerste lid, van de PMV ZH, zijn wij bevoegd om een ontheffing geheel of
gedeeltelijk in te trekken op aanvraag van de houder van de ontheffing indien het belang dat beschermd
wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verieend zich daar tegen niet verzet.
De aangevraagde werkzaamheden zijn en zullen niet worden uitgevoerd. Wij zijn daarom van mening dat
voldaan wordt aan het bepaalde in het artikel 7.7, eerste lid, van de PMV ZH.
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Besluit
Wij besluiten:
I.

de aan het Waterschap Rivierenland verieende ontheffing van 24 September 2020, met kenmerk
ODH-2020-00103240 en zaaknummer 00585851, in te trekken.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening 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.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 24 September 2020 hebben wij op grond van de PMV ZH een beschikking met kenmerk ODH-202000103240 afgegeven voor het verienen van ontheffing van de verbodsbepaling als bedoeld in bepaling 3.2.1,
eerste lid, onder f, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV ZH. De aanvraag betrof het uitvoeren van
werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een inlaatvoorziening. De locatie is gelegen in de
directe omgeving van de Boezemkade te Nieuw Lekkerland.
Op 6 april 2021 hebben wij middels een e-mail het verzoek ontvangen om de beschikking in te trekken,
omdat er geen gebruik wordt gemaakt van de verieende ontheffing. De reden hiervan is dat de
inlaatvoorziening niet op die locatie wordt gerealiseerd

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.
Op grond van artikel 7.7, eerste lid, van de PMV ZH, zijn wij bevoegd om een ontheffing geheel of
gedeeltelijk in te trekken op aanvraag van de houder van de ontheffing indien het belang dat beschermd
wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verieend zich daar tegen niet verzet.
De aangevraagde werkzaamheden zijn en zullen niet worden uitgevoerd. Wij zijn daarom van mening dat
voldaan wordt aan het bepaalde in het artikel 7.7, eerste lid van de PMV ZH.
Conclusie
Gelet op het vorenstaande bestaat er voor ons, in het belang van de kwaliteit van grondwater voor de
drinkwaterproductie, geen aanleiding de afgegeven beschikking in stand te houden. De beschikking van 24
September 2020, met kenmerk ODH-2020-00103240 en zaaknummer 00585851, kan derhalve worden
ingetrokken.
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