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Beschikking
Waterwet
Onderwerp
Op 7 augustus 2008 hebben wij in het kader van de Grondwaterwet (thans: Waterwet) aan de Stichting
Lentiz Onderwijsgroep een vergunning met kenmeri< PZH-2008-640328 verleend voor het onttrekken en
retoumeren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem aan de Commandeurskade
22 te Maasland, gemeente Midden-Delfland.
Op 12 januari 2021 hebben we middels een formulier per e-mail het verzoek ontvangen om de vergunning in
te trekken. De reden hiervan is dat op 10 decemtier 2020 door de afdeling Toezicht en Handhaving is
geconstateerd dat de bronnen conform de voorschriften uit de Waterwetvergunning zijn afgedicht. Tevens
heeft u besloten om het bodemenergiesysteem niet meer te vervangen voor een nieuw
bodemenergiesysteem.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de Watenwetvergunning van 7 augustus 2008 met kenmerk PZH-2008-640328 in te trekken.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening 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 7 augustus 2008 hebben wij in het kader van de Grondwaterwet (thans: Waterwet) aan de Stichting
Lentiz Onderwijsgroep een vergunning met kenmerk PZH-2008-640328 verieend voor het onttrekken en
retourneren van grondwater ten t)ehoeve van een open bodemenergiesysteem aan de Commandeurskade
22 te Maasland, gemeente Midden-Delfland.
Op 12 januari 2021 hebben we per e-mail het verzoek ontvangen om de vergunning in te trekken. De reden
hiervan is dat op 10 december 2020 door de afdeling Toezicht is geconstateerd dat de bronnen conform de
voorschriften uit de WatenA/etvergunning zijn afgedicht. Tevens heeft u besloten om het
bodemenergiesysteem niet meer te vervangen voor een nieuw bodemenergiesysteem.

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 verieende vergunning in stand te houden. De
Waterwetvergunning van 7 augustus 2008 met kenmerk PZH-2008-640328 wordt daarom ingetrokken.
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