
 

 

Beschikking 

Waterwet 
 

Onderwerp 

Op 20 november 2012 hebben wij aan GeoMEC-4P Realisatie & Exploitatie B.V. een vergunning (kenmerk PZH-2012-

3558200138) in het kader van de Waterwet verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten 

behoeve van een hoge temperatuuropslag (hierna: HTO) voor de verwarming van ca. 60 hectare gastuinbouw in het 

gebied Vierpolders aan de Moersaatsenweg in de gemeente Brielle. Het betreft een tijdelijke vergunning voor de 

periode van zes jaar vanaf ingebruikname van het beoogde systeem. 

 

Omdat er gedurende zeven achtereenvolgende jaren geen gebruik was gemaakt van de vergunning hebben wij op 2 

oktober 2020 middels een brief met kenmerk ODH-2020-00126463 en concept beschikking met ODH-2020-00126505 

het voornemen geuit om de hierboven vermelde vergunning in te trekken. Naar aanleiding van de op 22 oktober 

2020 door GeoMEC-4P Realisatie & Exploitatie B.V. ingediende zienswijze hierop, hebben wij destijds besloten om 

de vergunning in stand te houden tot 1 november 2022. 

 

Op 14 september 2022 hebben wij van u, per e-mail, een brief ontvangen. Hierin verzoekt u aan ons de vergunning 

nog eens in stand te houden voor termijn van vier jaar. 

 

Besluit 

Wij besluiten: 

I. de waterwetvergunning van 20 november 2012 met kenmerk PZH-2012-3558200138 niet in te trekken; 

II. dat dit besluit geldig is tot en met 1 november 2026. 

 

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. 
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OVERWEGINGEN 

Aanleiding 

Op 20 november 2012 hebben wij aan GeoMEC-4P Realisatie & Exploitatie B.V. een vergunning (kenmerk PZH-2012-

3558200138) in het kader van de Waterwet verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten 

behoeve van een hoge temperatuuropslag (hierna: HTO) voor de verwarming van ca. 60 hectare gastuinbouw in het 

gebied Vierpolders aan de Moersaatsenweg in de gemeente Brielle. Het betreft een tijdelijke vergunning voor de 

periode van zes jaar vanaf ingebruikname van het beoogde systeem. 

 

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kunnen wij een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, 

indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Omdat er gedurende zeven 

achtereenvolgende jaren geen gebruik was gemaakt van de vergunning hebben wij op 2 oktober 2020 middels een 

brief met kenmerk ODH-2020-00126463 en concept beschikking met ODH-2020-00126505 het voornemen geuit om 

de hierboven vermelde vergunning in te trekken. Naar aanleiding van de op 22 oktober 2020 door GeoMEC-4P 

Realisatie & Exploitatie B.V. ingediende zienswijze hierop, hebben wij destijds besloten (ODH-2020-00126505,  

20 november 2020) om de vergunning in stand te houden tot 1 november 2022.  

 

Op 14 september 2022 hebben wij van u, per e-mail, een brief ontvangen. Hierin verzoekt u aan ons de vergunning 

nog eens in stand te houden voor termijn van vier jaar. Daarnaast schetst u de ontwikkelingen die zich hebben 

voorgedaan in de afgelopen jaren en waarom gewenst is om de vergunning in stand te houden. Het blijkt in de 

praktijk dat het realiseren van het project een langdurig proces is waarbij de financierbaarheid een belangrijke rol 

speelt. 

 

Procedure 

In de vergunning is opgenomen dat wij bevoegd zijn om de vergunning in te trekken indien de vergunning vier 

achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Daarnaast kunnen wij op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de 

Waterwet een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende 

jaren niet is gebruikt. 

 

Wij achten het in uw brief weergegeven verzoek met toelichting als gegronde reden om de vergunning niet in te 

trekken. Wij stemmen in met uw verzoek en geven u als vergunninghouder een termijn van vier jaar  

(1 november 2026) om alsnog van de vergunning gebruik te maken. Indien binnen de gestelde termijn geen gebruik 

is gemaakt van de vergunning, zullen wij de vergunning alsnog intrekken. Wij zijn ons ervan bewust dat uw 

pilotstatus een belangrijke rol kan spelen voor de verdere ontwikkeling en versnelling van andere HTO projecten. 

Wel attenderen wij u er op dat, gezien het tijdverloop vanaf de afgifte van de vergunning, deze moet worden 

geactualiseerd. Bij mogelijke gewijzigde uitgangspunten zal in elk geval een wijziging van de vergunning benodigd 

zijn, daarbij zal de actualisatie kunnen worden meegenomen. 

 

Conclusie  

Na beoordeling van de ingediende brief  van 14 september 2022 komen wij tot de conclusie dat de 

vergunninghouder gegronde redenen heeft om de vergunning te willen behouden. Wij stemmen in met het verzoek 

om de vergunning tot 1 november 2026 in stand te houden. Indien binnen de gestelde termijn geen gebruik is 

gemaakt van de vergunning, zullen wij de vergunning alsnog intrekken. 

 


