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Beschikking
Waterwet
Onderwerp
Op 25 februari 2021 hebben wij nogmaals het verzoek ontvangen om de watervergunning van 10 juli 2020
met kenmerk ODH-2020-00083519 aan te passen aan de destijds aangevraagde energieonbalans, zodat de
juiste energiebalans in de vergunning is opgenomen De innchting is bekend als "Goudshof en is gelegen
aan de Graaf Florisweg te Gouda

Besluit
Wij besluiten:
I
I.
II.

De watervergunning van 10 juli 2020, kenmerk ODH-2020-00083519, te wijzigen:
de wijziging van de vergunning te verienen voor onbepaalde tijd;
het voorschrift 16 van de vergunning van 10 juli 2020, kenmerk ODH-2020-00083519, te wijzigen en
te laten luiden zoals opgenomen in deze b»eschikking;

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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VOORSCHRIFTEN
16 Het bodemenergiesysteem bereikt uiteriijk vijf jaar^ na de datum van ingebruikneming een moment
waarop de hoeveelheid koude, die, uitgedrukt in MWh, vanaf de datum van ingebruikneming door het
systeem aan de bodem is toegevoegd, ten minste 100 % en ten hoogste 125 % bedraagt ten opzichte
van de hoeveelheid warmte, die, uitgedrukt in MWh, vanaf die datum door het systeem aan de bodem is
toegevoegd. Het systeem herhaalt dit telkens uiteriijk vijf jaar na het laatste moment waarop die situatie
werd bereikt.

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 25 februari 2021 hebben wij nogmaals het verzoek ontvangen om de watervergunning van 10 juli 2020
met kenmerk ODH-2020-00083519 aan te passen aan de destijds aangevraagde energieonbalans, zodat de
juiste energiebalans in de vergunning is opgenomen. De inrichting is gelegen aan de Graaf Florisweg te
Gouda.
Bij het verzoek is het volgende stuk gevoegd:
Effectenstudie bodemenergiesysteem Goudshof - Gouda, VHGM, d.d. 19 juni 2020, referentie
8733/19039/SvH status Definitief;

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen
Bij deze procedure hebben wij betrokken:
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda;
Dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap van Rijniand.

M.e.r. beoordeling
M.e.r - (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)
De aangevraagde wijziging van de activiteit valt niet onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit
milieueffectrapportage. Het betreft geen fysieke wijziging van de installatie.

Toetsingskader en grondslag beschikking
Op grond van artikel 6.4 van de WatenA/et zijn wij bevoegd gezag om op deze aanvraag te beslissen. Bij de
besluitvorming naar aanleiding van vergunningaanvragen krachtens de WatenA'et dient volgens artikel 6.21
Waterwet rekening te worden gehouden met de doelstellingen in artikel 2.1 van de Waterwet. Provinciale
Staten hebben op 29 juni 2016 het Regionaal Waterplan Zuid-Holland 2 0 1 6 - 2 0 2 1 vastgesteld. Dit
Regionaal Waterplan bestaat uit de Omgevingsvisie Zuid-Holland,, de Voortgangsnota Europese
Kaderrichtlijn Water 2015 en het provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015, voor zover dat ziet op
hoofdstuk 4, 5 en bijlage 7 'Operationeel grondwaterbeleid'.
Op 26 juni 2018 is de Beleidsregel grondwatervergunningen Zuid-Holland 2018 vastgesteld. Deze regel is op
11 juli 2018 gepubliceerd en in werking getreden.
Indien tijdens de eerste vier bedrijfsjaren niet aan deze eis wordt voldaan, is er geen sprake van een overtreding van dit voorschrift.

2/3

omgevingsdienst

Haaglanden
Deze beleidsregel vervangt de bepalingen die in bijlage 7 over vergunningveriening zijn opgenomen. Het
toetsingskader voor de afweging van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen in het kader van
bedoelde vergunningveriening is daarmee opgenomen in deze beleidsnotitie.
Motivering besluit
Ten tijde van de aanvraag van de vergunning is gekeken naar de Effectenstudie bodemenergiesysteem
Goudshof - Gouda, VHGM, d.d. 19 juni 2020, referentie 8733/19039/SvH status Definitief. Hierin staat in
tabel 2.1: energetische uitgangspunten grondwatersysteem, dat er een onbalans is aangevraagd. De
adviseur heeft net buiten de bezwarentermijn aangegeven dat er een fout zat in de vergunning. Dan is het
niet meer mogelijk een vertaeterde expeditie op te stellen. Op verzoek van de vergunninghouder hebben wij
met deze wijziging van de vergunning voormelde fout gecorrigeerd. Omdat er bouw- en systeemtechnisch
geen veranderingen zijn, worden er met deze wijziging geen andere belangen worden geschaad.

Conclusie
Wij komen tot de conclusie dat de wijziging van het voorschrift niet in strijd is met het provinciaal beleid,
alsmede de doelstelling zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.
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