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Geachte bestuurders,
Bij brief van 13 februari 201 8, kenmerk ODH-2018-0001 0569, hebben wij het voornernen geu¡t om een last
onder dwangsom op te leggen. Deze brief hebben wij u gestuurd naar aanleiding van een controle op 1
toezichthouder van de Omgevingsdienst Haaglanden,
februari 2018 door
uitgevoerd bij uw bodemenergiesysteem gevestigd op het adres Lindtseduk 120 te Zwijndrecht, kadastraal
bekend gemeente Zwijndrecht, sectie D, nummer 5195. Het doel van de controle was om te controleren in
hoeverre uw ¡nrichting zich houdt aan de geldende regelgeving. ïijdens de controle is vastgesteld dat in
2017 in totaal 108.700 m3 grondwater is onttrokken en dat in de zomer 63.200 m3 grondwater is onttrokken,
terwijl vergunning is verleend voor het onttrekken en ín de bodem terugbrengen van maximaal 100.000 m3
grondwater per jaar en maxirnaal 50.000 m3 grondwater in de zomer en maximaal 50.000 m3 grondwater in
de winter. Met deze brief zetten wij het op 13 februaîi 2018 geuite voornemen om in een besluit.

r

Onder het kopje 'Overtreding' is ve¡meld welk voorschrift u overtreedt. Onder het kopje 'Besluit' staat
vermefd wat u moet doen of nalaten om te voorkomen dat u een dwangsom moet betalen en binnen welke
termijn. Ook staat hier vermeld wat de consequentie is wanneer wordt geconstateerd dat de overtreding zich
herhaalt. De begunstigíngstermijn is de termijn waarbinnen wij u nogmaals in de gelegenheid stellen om de
overtred¡ng ongedaan te maken zonder dat u aan ons een dwangsom moet betalen.

Wettelijk kadcr
Wij hebben u bij besluit van 30 november 2009, kenmerk PZH-2009-142178750, een vergunning verleend
ingevolge de Grondwaten¡vet (thans Waterwet) voor het permanent onttrekken en retourneren van maximaal
100.000 m3 grondwater per jaar ten behoeve van een bodemenergiesysteem voor uw kantoorgebouw.
ln het belang van een goede en democratische bestuursvoering passen wij de Wet openbaarheid van
bestuur toe bij handhavingsbesluíten (artikel I van de Wet openbaarheid van bestuur).
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grondwater in de zomer ligt meer dan 25 prooent boven de maximaal toegestane hoeveelheid en dat
beschouwen wij niet als een marginale overschrijding. Omdat de overtreding nog niet is beëindigd, vinden
wij handhavend optreden nodig.
Hoewel u in uw zienswijze vraagt om niet over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom, staan
wij op het standpunl dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die ons zouden moeten doen afzien van
het opleggen van een last onder dwangsom. Uit uw zienswijze blijkt dat u van anderen afhankelijk bent om
te kunnen voldoen aan de last. Bij het stellen van de begunstigingstermijn houden wij hiermee rekening.
Belange nafwcging
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk
voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om op te treden met een last onder besluursdwang of een last
onder dwangsom, in de regel gebruik moeten maken van deze bevoegdheid. ln gevallen waarin het
bestuursorgaan de overtreder in bepaalde gevallen eerst waarschuwt en gelegenheid biedt tot herstel
voordat het een handhavingsbesluit voorbereidt, dient het zich in beginsel te houden aan dit beleid. Dit laat
echter onverlet dat slechts onder bijzondere omstandigheden van het bestuursorgaan mag worden gevergd,
af te zien van handhavend optreden. Dergelijke omstandigheden kunnen zich voordoen als concreet zicht op
legalisatie bestaat of als handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te
dienen belangen, dat behoort te worden afgezien van oplreden in die concrete situatie.
De voornoemde overtreding kan niet worden gelegaliseerd. Van bijzondere omstandigheden die er toe

leiden dat moet worden afgezien van handhavend optreden, is in uw situatie niet gebleken.

Besluit
Wij besluiten:

1.
2.
3.

4.

u te gelasten te voldoen aan voorschriÍt 1.2 van uw Waterwetvergunning van 30 november 2009 in
samenhang met artikel 6.20, derde lid, van de Waterwet. Dit kunt u doen door het
bodemenergiesysteem zo in te regelen dat overtreding van het jaardebiet, van het debiet in de zomer
en van het debiet in de winter wordt voorkomen;
de termijn waarbinnen aan het onder 1. gestelde moet zijn voldaan te stellen op twaalf weken na
dagtekening van dit besluit;
u een dwangsom op te leggen van € 1.500,00 (zegge: vijftienhonderd euro) per keer dat wordt
geconslateerd dat niet wordt voldaan aan het gestelde onder 1., met een submaximum van
€ 3.000,00 (zegge: drieduizend euro) per jaar. Het maximum van de te verbeuren dwangsommen is
gesteld op € 7.500,00 (zegge: zevenduizend en vijfhonderd euro);

een geanonimiseerde versie van de integrale tekst van dit besluit te publiceren op de website van de
Om gevingsdienst Haaglanden.

lndien na het verstrijken van de onder 2. gestelde termijn een herhaling van de overtreding wordt
geconstateerd, verbeurt u van rechtswege êen dwangsom. Bij het bepalen van de termijn en de hoogte van
de dwangsom hebben wij rekening gehouden met de aard en omvang van de overtreding.

Termijn
Het uitgangspunt van de begunstigíngstermijn moet zijn dat deze niet wezenlijk langer mag worden gesteld
dan noodzakelijk is om de overtreding ongedaan te maken. De termijn mag niet zo lang zijn dat het op
gedogen gaat lijken.
Het uitgangspunt moet zijn dat u voldoende tüd krijgt om de overtreding ongedaan ts maken zonder dat
dwangsommen worden verbeurd. Een hersteltermijn is niet altijd vereist. Zo hoeft er geen hersteltermijn te
worden gegeven wanneer er geen maatregelen hoeven te worden getroffen om de overtreding ongedaan te
maken.
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Wíj hebben de termijn gesteld op twaalf weken omdat u dan voldoende tijd hebt om het
bodemenergiesysteem zo in te regelen dat overtreding van het jaardebiet, van het debiet in de zomer en van
het debiet in de winter wordt voorkomen.

Hoogte dwangsom
De opgelegde dwangsom heeft tot doel u te prikkelen om de overtredíng uit eigen beweging te beëindigen
en beëindigd te houden. Om die reden is een inschatting gemaakt van de kosten die u moet maken om te
voldoen aan de wettelijke eisen. De dwangsom staat hiêrmêe in redelijke verhouding tot de aard, ernst en
duur van de overtredíng.

Betaling
Na elke overtreding moet u uit eigen beweging binnen zes weken de genoemde bedragen betalen. U kunt
de bedragen overmaken op rekenlngnummer NL 61 BNGH 0285 0105 73, ten name van Provincie Zuid
Holland, onder vermelding van 'last onder dwangsom'en de naam van uw inrichting.

Recidive
Wijwijzen u er met nadruk op dat, indien het maximale bedrag is verbeurd en de geconstateerde overtreding
niet is opgeheven, een heroverweging plaatsvindt van het nu gekozen sancliemiddel.

Strafrecht
Verder wijzen wij u er op dat bovengenoemde overtreding tevens een strafbaar feit is waarvoor
strafvervolging mogelijk is. De termijn die u in deze brief is gegeven om een einde te maken aan de
overtreding, staat los van de bevoegdheid om over te gaan tot strafuervolging.

Verzending
Om er zeker van te zijn dat u deze brief daadwerkelijk ontvangt, hebben wij deze brief aangetekend aan u
verzonden en kr¡jgt u ook een kopie per reguliere post.
Dit besluít treedt in werking op de dag na dagtekening van dit besluit
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.
Gedeputeerde
voor dezeq¡, " -

van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage(n):
Wet- en regelgeving, kenmerk ODH-201&00030503

-

Afschrift:

-

Van Leeuwen Buizen Groep, t.a.v.

-

3336 LE Zwijndrecht;
Van Leeuwen Buizen Groep, t.a.v.

Lindtsedijk 120,

,¡

Lindtsedijk 120, 3336 LE Zwijndrecht
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Banre¡r
Bent u het nist eens rnet dit hsluit? En bent u belanghebbende? Dar¡ kunt r¡ eer¡ bez$/aarcchrift indienenStuur uw bezwaarccfirift, onder vermelding van'Awb-beaárâer'in de linkerbovenhoek van de envdop,pe,
uiterlijk binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gnnraakt naar:
Gedcputecrdc Statcn van Zuid-lûclland, t.a.v. het Awb eccretariaat, Postbus 90602, 2509 l-P Den Haag.
ln het beart/aarschrift moet het volgende staan:
de neam en het adros van ds indiener;
çþ datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakl (rnaak een kopb of noem het

¡
o
.
¡

kenmork);

dc argumenten voor hel bezwaar.

Om uw bearaar zo snel mogelijk af te kunnen lrandelen, verzoeken wij u ook uw teþfoonnummer te

vermclden.

Voorlopigo vooziening
Bij spoedeisend belang is het moçlijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van
de Sector Bestuursrecht van de Rcchtbank Dcn Haag, Postbus 2A302,2500 El-l Den Haag. ln dat çval
moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Het is ook mogelijk om êen verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank ín te díenen via het
Digitaal loket bestuursrecht (hltn:/lloket.rechtspraak.nl&estuursrecht.asnx). Voor het digitaal verzenden van
het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.
Wij verzoeken u een kopie van uw verzoøk om voorlopige worziening te sturen aan: Omgevingsdiensf
Haaglanden, afdeling Toezicht & Handhaving Milieu, Posfôus 14060, 2501 GB Den Haag of via
toezichl@.pdh.nl.

lnformatie
Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure venai.jzen wij u naar de r,tæbsite:
www.zuid-holfand.nl.
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Bijlqo: WÍ- dr rlg.lgovir{

On¡ kenrnerk: ODI'|-201 840030503

Wdrmú
Art¡k l Gl Wd¡rw¡t
1. Flct b vertoden zonder daartoe Ebekkende vergunning van gedeputeøde staten grondwater te
ont$¡kkon of uater te infilt¡oron:

a.

2.

ten behoove van indusfiële toepassingen, indbn de te onttrêkken hoeveolhe¡d wât€r meer dan
150 000 m3 per jaar bedraæÉ;
ten behoar¡c van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemerrergiesy¡teeril.
Bij provinciale verordening kan rrorden bepaald dat ht ærste lid niet van toopasoing is voor
ontbekkingon waarbij de te ontt¡ekken hoeveelheid ten hoogste 10 m3 per uur bedraagt.

b.

Artik l3.20Wat¡mçt

1.

Aan eon vergunning kunnen voorsohriften en beperkingen worden verbonden. De aan de vergunning te
verbinden voorschrifren kunnen mcda bctrckking hebben op:
financiöle zokerfieídsstelling voor de nakoming van krachtens de vcrgunning geldende
verplichtingen of voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade, voortvloolend uit door de
vergunde handeling of hct staken van die handeling veroorzaakte nadelige gevolgan voor het
waters¡æteom;
hot na het staken van de vergunde handeling wegrìemen, coÌìpens€ron of beperkon van door de
vergunde handeling of het staken van die handeling veroorzaakte oadelige çvolgen r¡oor het

a.
b.
23.

watercyrtcem.
Bij of krachtens algsmerre maatregel van bestuur kunnen nadere regels wordcn gcsteld omtent dc aan
e€n vergunning te verbinden voorcchñften cn beperkinçn.
Gedragingen in sÍijd met de aan eon vergunning verbonden voorschrifien zijn rærboden.

Wahrrctvergun ning v¡n 30 novcmber 2009, kenmerk PZH¿009- 1 4277 Cf tA
Vooæchrfü 1.2 Wetrru¡hcrgunning
1.2 De te ontfekken en te retoumeren hoeveelhoden grondwater in de zomer (uørme periode) mogen
niet meer bedragen dan 25 m3 per uur, 600 m3 per etmaal en f 8.600 m3 per maand. ln totaal mag in
ds æmer (warme periode) niet rneer dan 50.000 m3 grondwater per þar worden onttrokken en
geretoumeerd. De te onttlekken en te retournersn hoeveelheden grondwater in de winter (koude
periode) rîogen niet meer bedragen dan 25 m3 per uur, 600 m3 per etmaal en 18.6@ m3 per maand.
ln totaal mag in de winter (koude peride) niet meer dan 50.N0 m3 gronduater per jaar r*,orden
onttrokken en geretourneerd. Per jaar mag in totaal niet meer dan 100.000 m3 grondwater wordcn
onttrokken en geretourneerd.
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