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Beschikking
Waterwel
Onderwerp
Op 21 januari 2013 hebben wij in het kader van de Waterwel aan Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het

Rotterdamse Havengebied een vergunning met kenmerk PZH-2013-364669374 verleend voor het onttrekken en

retourneren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem aan de Heijplaatweg 7 te
Rotterdam.

Op 12 november 2021 hebben we middels een e-mailbericht het verzoek ontvangen om de vergunning in te

trekken. De reden hiervan is dat de bronnen slecht functioneerden en daarom voor een nieuw klimaatsysteem is
gekozen. Om deze reden zijn de bronnen van het bodemenergiesysteem afgedicht.

Besluit
Wij besluiten:

I.

de Waterwetvergunning van 21 januari 2013 met kenmerk PZH-2013-364669374 in te trekken.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens 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.

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 21 januari 2013 hebben wij in het kader van de Waterwel aan Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het

Rotterdamse Havengebied een vergunning met kenmerk PZH-2013-364659374 verleend voor het onttrekken en

retourneren van grondwater ten behoeve van een openbodemenergiesysteem aan de Heijplaatweg7 te Rotterdam.
Op 12 november 2021 hebben we middels een e-mailbericht het verzoek ontvangen om de vergunning in te

trekken. De reden hiervan is dat de bronnen slecht functioneerden en daarom voor een nieuw klimaatsysteem is

gekozen. Om deze reden zijn de bronnen van het bodemenergiesysteem afgedicht.
Bij de aanvraag is het volgende stuk gevoegd:
e-mail met onderwerp Afdichting bronnen PZH-2013 364669374, KVRE,12 november 2021

Verklaring afdichten bronnen, Beemsterboer boringen, bemalingen en sonderingen B.V., 12 november
2021.

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

Conclusie
Gelet op het vorenstaande bestaat er voor ons, in het belang van het grondwater en daarmee samenhangende
gebruiksfuncties, geen aanleiding de verleende vergunning in stand te houden. De Waterwetvergunning van 21

januari 2013 met kenmerk PZH-2013-364669374 wordt daarom ingetrokken.
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