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Onderwerp 

Ambtshalve wijziging van de op 14 juli 1987, inclusief wijziging van 16 september 1997, kenmerk 

DWM/143756 aan Gemeenschappelijke regeling beheer grondwateronttrekking Delft Noord 

verleende vergunning ten aanzien van vermindering onttrekken grondwater aan de Alexander 

Fleminglaan 1 te Delft. 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht zenden wij u de beschikking in het kader van de 

Grondwaterwet en een kennisgeving met betrekking tot bovengenoemde inrichting. 

Wij wijzen u op de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beschikking en/of daartegen een 

verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen binnen de in de bijgevoegde 

kennisgeving gestelde termijn. 

Wij verzoeken u deze beschikking aan de reeds ter inzage liggende stukken toe te voegen. 
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BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

Onderwerp 

Grondwaterwet; ambtshalve wijziging vergunning inzake 

verminderen of stopzetten onttrekken grondwater 

Op het bedrijfsterrein van DSM Anti-Infectives BV (DSM) te Delft, vindt een omvangrijke grond

wateronttrekking plaats. Het debiet bedraagt circa 1.200 m3/uur. Krachtens de Grondwaterwet 

(Gww) verleenden wij voor deze onttrekking op 14 juli 1987 een vergunning aan Gist-Brocades 

BV. Deze vergunning ziet op het onttrekken van water ten behoeve van bedrijfs(koel)processen. 

De vergunning is gewijzigd op 16 september 1997. Dit besluit, kenmerk DWM/143756, is bij

gevoegd. 

Verqunninqhoudster 

Tot voor kort was DSM als rechtsopvolger van Gist-Brocades BV vergunninghoudster als bedoeld 

in artikel 14, vijfde lid, van de Gww. Om dezelfde reden is nu de Gemeenschappelijke regeling 

beheer grondwateronttrekking Delft noord (Gr) houdster van de vergunning. Wij hebben dit 

bevestigd in onze brief van 17 september 2009, kenmerk PZH-2009-128798991/127913513. 

Onttrekking 

De Gr onttrekt op basis van haar Gww-vergunning in omvangrijke mate grondwater. Dergelijke 

onttrekkingen kunnen bij het significant verminderen, of het stopzetten ervan, grote effecten 

hebben op de grondwaterstanden en het -stromingspatroon in de omgeving, met alle mogelijke 

gevolgen van dien voor het bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterbeheer. Te denken valt 

hierbij onder andere aan het optreden van zettingen en aan effecten op (de stabiliteit van) 

waterkeringen. Onderzoek1 wijst uit dat dit ook het geval is voor deze onttrekking in Delft. 

Vandaar dat het in de rede ligt om een reductie of stopzetting van een dergelijke onttrekking tijdig 

voordien te laten melden door vergunninghoudster. 

'Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en 

omgeving', TNO, september 2005. evenals 'Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht) onderzoek naar 

effecten van stopzetting grondwateronttrekking DSM Delft', Deltares, kenmerk 2008-U-R0960/A, november 2008. 

P7H-2010 177411605 dd. 07-06-2010 

mailto:mfc.kisters@pzh.nl
http://www.zuid-holland.nl


Ons kenmerk 

P2H-2010-177411605 

P I Z U J C D H O L L A N D 

Daartoe bevoegd, zullen wij ambtshalve een (opzeg)termijn toevoegen aan de vergunning voor 

de afname van de grondwateronttrekking vanaf het huidige niveau van circa 1.200 m3/uur. De 

Gww biedt deze mogelijkheid. Uit artikel 23, eerste lid, volgt dat met toepassing van artikel 14, 

tweede lid, van de Gww een (langere) opzegtermijn als voorschrift aan de vergunning kan worden 

verbonden. 

In de parlementaire geschiedenis van artikel 14, tweede lid, van de Gww is neergelegd dat de in 

een vergunning op te nemen (opzegjtermijn, vooraleer een onttrekking kan worden verminderd of 

gestopt, gerelateerd dient te worden aan de doorlooptijd van de maatregelen die moeten worden 

genomen om de gevolgen van de reductie of stopzetting op te vangen. 

Voorts zullen wij nog een beperkt aantal aanpassingen doorvoeren om de vergunning te actua

liseren en om interpretatieverschillen tegen te gaan. 

Procedure 

Voor het ambtshalve wijzigen van een beschikking in het kader van de Gww zijn de Afdelingen 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. 

Artikel 20 van de Gww is van overeenkomstige toepassing ingevolge artikel 23, tweede lid, van 

de Gww. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten de provinciale grondwatercommissie in de ge

legenheid stelt advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking. Deze taak wordt 

feitelijk uitgevoerd door de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland. 

Voornemen 

Wij hebben bij brief van 24 april 2007, kenmerk DGWM/2007/6221, de toenmalige vergunning

houdster DSM, Burgemeester en Wethouders van Delft, Rijswijk en Den Haag alsmede Dijkgraaf 

en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland en de VROM-Inspectie Regio 

Zuid-West, in kennis gesteld van ons voornemen de vergunning ambtshalve te wijzigen. 

Ontwerpbesluit 

De reacties die wij ontvingen op de vooraankondiging, zijn verwerkt in het ontwerpbesluit van 

26 september 2007, kenmerk PZH-2007-426093. Mede omdat het geschil tussen DSM en de 

overheden, waaronder de provincie Zuid-Holland, toen nog speelde, is besloten om het ontwerp

besluit destijds niet om te zetten in een definitief besluit. 

Middels deze procedure gebeurt dit alsnog. Inmiddels is er geen sprake meer van een geschil. 

Het beheer van de grondwateronttrekking is sinds 1 mei 2009 in handen van de Gr. Vanwege het 

tijdsverloop en de gewijzigde omstandigheden is het aangepaste actuele ontwerpbesluit opnieuw 

ter inzage gelegd. Dit ontwerp verving de versie van 26 september 2007. 

Publicatie 

Wij hebben de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit gepubliceerd. De termijn voor het indienen 

van zienswijzen liep van 1 februari 2010 tot en met 15 maart 2010. 
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Overgangsrecht Watetwet 

Met ingang van 22 december 2009 zijn lopende deze procedure de Waterwet en de Invoerings

wet ervan in werking getreden. Op grond van artikel 2.1 van de Invoeringswet wordt de Gww 

ingetrokken. De Invoeringswet geeft aan hoe de vóór 22 december 2009 ingediende aanvragen 

dienen te worden afgewikkeld. Formeel is in deze procedure geen sprake van een aanvraag. 

Gezien de sterke overeenkomst met die situatie worden in dit geval, qua overgangs-recht, 

eveneens de hierna beschreven bepalingen gevolgd. 

Ingevolge artikel 2.29, eerste lid, van de Invoeringswet blijft het recht zoals dat gold vóór 

22 december 2009 van toepassing op de voorbereiding en vaststelling van een besluit op een 

voor die datum gedane aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Gww. 

Een vergunning die aldus wordt verleend wordt, zodra deze onherroepelijk is geworden, gelijk

gesteld met een door het betrokken bestuursorgaan verleende Watervergunning, voor zover na 

de inwerkingtreding van paragraaf 6.2 van de Waterwet nog steeds een vergunning voor die 

handeling wordt vereist, aldus artikel 2.29, tweede lid, van de Invoeringswet. 

Overwegingen 

Bevoegdheid 

Artikel 23 van de Gww biedt ons, onder meer, de mogelijkheid om uit eigen beweging 

voorschriften, die aan een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Gww zijn verbonden, te 

wijzigen, aan te vullen, dan wel toe te voegen, indien de bescherming van de bij het grondwater 

betrokken belangen dat vordert. Wij zijn van oordeel dat hiervan sprake is. 

Melding reductie 

De onttrekking heeft, gezien haar aard en omvang, een zeer nadrukkelijke invloed op het 

regionale hydrologische systeem. Het is bij een dergelijke omvangrijke en complexe onttrekking 

van groot belang dat er goed en tijdig kan worden gereageerd op een significante reductie of 

stopzetting van de onttrekking. 

Mede gezien de (verwachte) gevolgen ervan, en gezien ons grondwaterbeleid, zoals vastgelegd 

in het Grondwaterplan 2007-2013, dient een significante vermindering of beëindiging van de 

onttrekking tijdig van tevoren te worden gemeld en dient, zo nodig, voorafgaand onderzoek te 

worden gedaan naar de gevolgen ervan. 

Om het ontstaan van schade in de omgeving te vermijden vanwege een te abrupte reductie van 

de onttrekking, dient, bij nadere beschouwing, de vigerende vergunning te worden aangevuld met 

(een) voorschrift(en) aangaande de voorafgaande melding van een dergelijke vermindering of 

beëindiging als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Gww. 
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Wij voegen daarom een voorschrift aan de vergunning toe, waarin het in acht nemen van een 

opzegtermijn wordt voorgeschreven vooraleer een reductie van de onttrekking mag worden 

gerealiseerd. Gedurende deze termijn, vanaf de melding, dient de onttrekking op het bestaande 

niveau te worden voortgezet. 

Onderzoek 

Bij de andere grote onttrekkers in Zuid-Holland is een soortgelijke procedure gevolgd. Zij dienen 

onderzoek uit te voeren om in kaart te brengen wat de gevolgen (kunnen) zijn van een significan

te vermindering dan wel van een beëindiging van de onttrekking. Wij leggen u ook een dergelijke 

onderzoeksverplichting op. 

Tegelijk met de melding dient een door ons goedgekeurde rapportage te worden overgelegd 

waarin ten minste is opgenomen: 

de grootte van de invloedsgebieden van de vergunde onttrekking; 

de effecten van de beëindiging of sterke vermindering op: 

de stijghoogteverandering, zowel van het freatische grondwater als van het grondwater in 

de watervoerende pakketten: 

de kwel- en infiltratiesituatie in mm3/dag; 

de ligging van het maaiveld (rijzing); 

het chloridegehalte van het grond- en oppervlaktewater; 

de grondwaterstanden en de stromingsrichting ter plaatse van binnen het invloedsgebied 

gelegen vuilstortplaatsen en/of saneringslocaties; 

de waterhuishouding van infrastructurele werken en de overige bouwwerken onder het 

grondwaterpeil, zoals tunnels en parkeergarages; 

de waterkeringen binnen het invloedsgebied; 

risico's voor opbarsten van waterbodems; 

andere gevolgen voor het water- en bodemsysteem die op zullen treden als de onttrekking 

wordt beëindigd of sterk verminderd. 

In de rapportage dienen de beschikbare monitohngsresultaten te worden betrokken. Het staat 

vergunninghouder vrij om bij de uitvoering van de opgelegde onderzoeksverplichting - zeker voor 

de nabije toekomst - gebruik te maken van beschikbare informatie c.q. onderzoeksrapportages. 

Zo hebben wij met de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland deelgenomen 

aan het onderzoek 'Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen 

voor het waterbeheer in Delft en omgeving', TNO, september 2005. Dit geldt ook voor het 

vervolgonderzoek 'Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht) onderzoek naar effecten 

van stopzetting grondwateronttrekking DSM Delft', Deltares, kenmerk 2008-U-R0960/A, 

november 2008. 

Deze rapportages beschrijven uitvoerig wat de gevolgen (kunnen) zijn van een vermindering 

van de onttrekking vanaf het huidige niveau van circa 1.200 m3/uur. Hierbij zijn verschillende 

scenario's beschreven. 

4/7 
PZH-2010-177411605dd, 07-06-2010 



Ons kenmerk 

PZH-2010-177411605 

P r Z U I D H 0 L L A N D 

In zijn algemeenheid wordt geconcludeerd dat voor een afname van de onttrekking met (een 

veelvoud van) 120 rrvVuur, circa een jaar (of het respectievelijke veelvoud daarvan) nodig is om 

de maatregelen te treffen die de effecten van de verminderde onttrekking ongedaan kunnen 

maken, of die ten minste zorgen voor een beheersbare situatie. 

Aangezien de actualiteitswaarde van het door Deltares gerapporteerde onderzoek met het 

verloop van de tijd af zal nemen, ontheffen wij de Gr niet van de onderzoeksverplichting. 

Op basis van een toekomstig uitgevoerd onderzoek, kunnen wij besluiten de in de vergunning 

opgenomen termijnen (voor onder meer de periode tussen de melding en de definitieve beëin

diging of sterke vermindering) aan te passen. 

Door het in acht nemen van de hierna te formuleren opzegtermijn(en) kunnen tijdig maatregelen 

worden genomen om schade te voorkomen bij het sterk terugdringen of beëindigen van de ont

trekking. Hierbij zijn ook de belangen van derden meegewogen. Na het verstrijken van de ter

mijnen heeft de Gr, vergunninghoudster, voldaan aan het betreffende deel van de vergunning. 

Debieten 

Omdat de overheden het grondwater niet nodig hebben voor koelprocessen en niet voor andere 

bedrijfsmatige toepassingen, is het niet langer nodig om het debiet dermate omvangrijk te laten 

zijn als thans vergund. Het maximale debiet kan worden bepaald op het huidige debiet. Om 

dezelfde reden kan het verschil tussen winter- en zomerdebiet vervallen. 

Dichten putten 

Voorschrift 13 van de vergunning heeft betrekking op het dichten van de putten. Dit technische 

voorschrift behoeft enige verduidelijking, enerzijds wat betreft het toe te passen opvul materiaal 

onder b, anderzijds om aan te geven dat de onder c genoemde periode niet dient te worden 

gelezen als opzegtermijn. Om deze reden zal het voorschrift worden aangepast, deels in het 

nieuwe voorschrift worden opgenomen en deels worden ingetrokken. 

Adviezen en zienswijzen 

Adviezen 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heeft de Provinciale Adviescommissie Leefomgevings

kwaliteit Zuid-Holland aangegeven in te stemmen met het voorgenomen besluit. 

Zienswijze 

Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. 
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Conclusie 

Wij zien gelet op het voorstaande aanleiding om de (voorschriften van de) onderliggende vergun

ning in het belang van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen aan te vullen c.q. te 

wijzigen. Wij besluiten daarom als volgt. 

Besluit 

De maximaal te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt bepaald op 10,55 miljoen m3 

per jaar. Het maximale debiet bedraagt 1.300 m3/uur. 

Gelet op de artikelen 14 en 23 van de Grondwaterwet verbinden wij aan de Gww-

vergunning, die bij besluit, kenmerk DWM/143756, van 16 september 1997 is 

gewijzigd, de volgende voorschriften: 

15. Beëindigen of verminderen onttrekking 

a. Vergunninghoudster gaat niet over tot beëindiging of vermindering van de 

onttrekking dan nadat het voornemen daartoe, per aangetekende brief, aan ons is 

gemeld en wij naar aanleiding daarvan, gebaseerd op een actuele onderzoeks

rapportage betreffende de mogelijke gevolgen ervan, hebben bepaald op welke 

datum de voorgenomen beëindiging of vermindering mag worden geëffectueerd. 

b. Bij het bepalen van de datum waarop de voorgenomen beëindiging of vermindering 

mag worden geëffectueerd als bedoeld in voorschrift 15, onder a, wordt, op basis 

van de beschikbare onderzoeken, het uitgangspunt gehanteerd dat per vermindering 

van de onttrekking met 120 m3/uur een jaar nodig is voor het treffen van maat

regelen. Een actuele onderzoeksrapportage kan aanleiding zijn om hier van af te 

wijken. 

16. Afdichten van putten 

a. De vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat bronnen en eventuele 

peilputten met een diameter groter dan 5 cm binnen één maand na de definitieve 

beëindiging van de onttrekkingen worden gedicht. 

b. Bij het dichten van de bronnen en peilputten moet ernaar worden gestreefd het 

oorspronkelijke bodemprofiel te herstellen. Ter plaatse van minder goed doorlatende 

lagen dienen voor de afdichting speciale kleibrokken en -schen/en te worden ge

bruikt. Als resterend opvulmateriaal dient zand te worden gebruikt, met een samen

stelling die vergelijkbaar is met het type zand dat oorspronkelijk op de betreffende 

locatie aanwezig was. 

c. Ten minste een week voor de aanvang van de in lid a en lid b bedoelde werkzaam

heden, stelt vergunninghoudster het hoofd van het bureau Bijzondere Bedrijven en 

Opsporing daarvan schriftelijk in kennis (Postbus 90602, 2509 LP Den Haag). 

De vergunningvoorschriften 13b en 13c zijn niet langer van toepassing. 
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Beroep 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer 

en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf de dag na de dag 

waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening worden ingediend (artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van 

de Algemene wet bestuursrecht). Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

In werking treden besluit 

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Indien gedurende de 

beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 

werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M. Kisters, telefoonnummer 

070 - 441 77 31 of per e-mailadres mfc.kisters@pzh.nl, van het bureau Bodem en Grondwater 

van de provincie Zuid-Holland. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

ing. H.W. Spruit 

hoofd bureau Bodem en Grondwater 

Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Afschrift aan: 

DSM Anti-lnfectives BV, t.a.v. Th. van Eijck, Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft 

Burgemeester en Wethouders van Delft, t.a.v. R. v.d. Werf, Postbus 78, 2600 ME Delft 

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk, t.a.v. S. Vermeer; Postbus 5305, 

2280 HH Rijswijk 

Burgemeester en Wethouders van Den Haag, t.a.v. K. Hufen, Postbus 12600, 

2500 DJ Den Haag 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, 

t.a.v. J. Rombouts, Postbus 3061, 2601 DB Delft 

Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam 

VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam 

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland, t.a.v. de heer J. Brouwer, 

kamer D520 
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Kennisgeving beschikking 
Grondwaterwet 

Onderwerp 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 14 juli 1987 verleende vergunning, inclusief 
wijziging van 16 september 1997, kenmerk DWM/143756 van de Gemeenschappelijke regeling beheer 
grondwateronttrekking Delft-Noord krachtens de Grondwaterwet ambtshalve aan te passen. De 
aanpassing betreft vooral het toevoegen van voorschriften inzake het verminderen of stopzetten van de 
onttrekking. De inrichting is gelegen aan de Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX te Delft. 

Inzage 
U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 21 juni 2010 tot en met 2 augustus 2010 inzien 
op werkdagen: 

bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na 
telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24; 

• bij de Publieksbalie van de gemeente Delft, ma t/m do van 8.00-17.00 uur, vr van 8.00-20.00 uur (op 
afspraak), Phoenixstraat 16, tel.nr. 14015; 

• in gebouw Hoogvoorde van de gemeente Rijswijk, van 8.30-14.00 uur. Bogaardplein 15, tel.nr. (070) 326 
19 50. 

Beroep 
Tot en met 3 augustus 2010 staat alleen voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Géén beroep kan worden 
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen over de 
ontwerpbeschikking te hebben ingebracht. 
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor 
deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een 
verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, de beschikking treedt dan niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beide onder vermelding van PZH-
2010-177411605. Voor zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Inlichtingen 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, mevrouw mr. M.F.C. Kisters, 
tel.nr. (070) 441 77 31. 
Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl 

http://www.zuid-holland.nl
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BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 16 september 1997 

Onderwerp van de verguimingaanvraag 
Op 14 augustus 1996 heeft Gist-Brocades BV krachtens de Grondwaterwet ver
gunning aangevraagd voor een uitbreiding van de vergunde hoeveelheid te 
onttrekken grondwater. De uitbreiding van de onttrekking heeft tot doel te 
voldoen aan de extra hoeveelheid benodigd grondwater in verband met de uit
breiding en aanpassing van de bedrijfsprocessen. 

In het besluit van 14 juli 1987 is aan Gist-Brocades BV vergunning verleend 
voor het onttrekken van 13 miljoen m3 per jaar ten behoeve van bedrijfs
processen, met een maximaal debiet van 49.000 m3 per dag en 1.371.000 m3 per 
vier weken. 

De aanvraag van 14 augustus 1996 betreft een uitbreiding van de onttrekking 
van grondwater van maximaal 0,5 miljoen m3 per jaar. De uitbreiding van de 
onttrekking vindt alleen in de winter plaats. Hiermee komt de totaal te 
winnen hoeveelheid grondwater op 13,5 miljoen m3 per jaar. Het maximale ont-
trekkingsdebiet per dag verandert niet ten opzichte van de in 1987 vergunde 
hoeveelheid. , 

De onttrekking heeft een permanent karakter. In het onderbouwende rapport 
bij de aanvraag worden de effecten van de uitbreiding van de onttrekking 
beschreven. 

Beschrijving van het project, historie 
Gist-Brocades BV te Delft, een biotechnologisch bedrijf in dienst van 
voeding, gezondheid en milieu, maakt voor koeling van haar processen onder 
andere gebruik van oppervlaktewater (grachtenkoelwater) en grondwater 
(grondkoelwater). Als koelwater wordt voor zover mogelijk in eerste 
instantie gebruikgemaakt van grachtenkoelwater. Stijgt de temperatuur van 
het oppervlaktewater echter boven de 12 «c, dan moet worden overgeschakeld 
op grondkoelwater. Een en einder heeft tot gevolg dat in de zomerperiode het 
verbruik van grondkoelwater aanmerkelijk hoger is dan in de winterperiode. 

Het gebouw aan de Prtnses Bsau ix laan is met het openbaar vervoer bereikbaar vla de t raml i jnen 3, S en 7 en de bm l i j nen 12. AS. *6 en 132. 
Het Mg( op ruim S minuten lopen van sta t ion Laan van Nieuw OosMndic en op ruim 10 minuten van stat ion Den Haag Cï. 
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De duur van de 'zomer'periode varieert, afhankelijk van de klimatologische 
omstandigheden in het voor- en najaar, van zes tot zeven maanden. Al het 
gebruikte en opgewarmde grondwater wordt direct op de Noordzee geloosd, 

Gist-Brocades BV onttrekt al sinds 1916 grondwater uit het eerste water
voerend pakket. Vanaf 1970 varieert de grondwateronttrekking tussen de 9,5 
en 13,7 miljoen m3 (1976) op jaarbasis. In 1987 is ingevolge de Grondwater
wet van 1984 vergunning aangevraagd en verleend voor 13 miljoen mVJaar. 
In de vergunning is tevens het maximum onttrekkingsdebiet per etmaal 
(49.000 m3) en per vier weken (1.371.000 m3) vastgelegd. Deze debieten zijn 
gebaseerd op het zomerdebiet van maximum 2.040 m3/uur. Het winterdebiet ligt 
beduidend lager op gemiddeld 1.000 m3/uur. Als gevolg van de aangevraagde 
uitbreiding van de onttrekking in de winter, zal het maximum onttrekkings
debiet per dag en per vier weken niet veranderen ten opzichte van de in 1987 
verleende vergunning. 

Ten behoeve van de winning van grondwater zijn er 43 pompputten aanwezig, 
verspreid over de inrichting. Van deze pompputten zijn er maximaal 34 
gelijktijdig in bedrijf. De overige dienen als reserve. Alle pompputten zijn 
aangesloten op een centraal distributiesysteem. De pompen hebben een maxi
male opbrengst van 60 m3/uur, bij de systeemdruk die minimaal nodig ie. 

Voor de effecten ten gevolge van de stijghoogte- en grondwaterstands
verlagingen is de zomersituatie maatgevend. Bij de toenmalige vergunning
verlening is reeds gesteld dat de effecten door grondwateronttrekking reeds 
grotendeels waren opgetreden. Dit gold zowel ten aanzien van de zettingen 
als de veranderingen in de kwel- en infiltratiesituatie, waarbij het laatste 
als positief werd beoordeeld omdat vermindering van zoute Jewel een gunstige 
invloed heeft op het chloridegehalte van het oppervlaktewater en daarmee 
voor de land- en tuinbouw. 

Ten behoeve van de uitbreiding en aanpassing van productieprocessen, heeft 
Gist-Brocades BV een uitbreiding van de onttrekking aangevraagd. De uitbrei
ding bestaat uit een vergroting van het onttrekkingsdebiet in de winter van 
gemiddeld 1.000 m3/uur naar 1.115 mVuur. 

Procedure 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 17 van de Grondwaterwet juncto 
hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer heeft de vergunningaanvraag met de bij
behorende rapporten, het verslag van het vooroverleg, alsmede het ontwerp
besluit, voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van ter-
inzagelegging zijn bij ons gemotiveerde schriftelijke bedenkingen ingediend: 

Contactgroep Rijswijk Zuid te Rijswijk; 
Bewonerswerkgroep SV, BinnenStadNoord te Delft; 
de heer Hans Talmon wonende aan de Clara van Sparwoudestraat 120 te 
Delft. 

De bedenkingen hebben betrekking op zowel de uitbreiding van de onttrekking 
als op de huidige onttrekking. De bedenkingen die betrekking hebben op de 
uitbreiding van de onttrekking worden in dit besluit uitgebreid behandeld. 
De overige bedenkingen tegen de bestaande beschikking vallen buiten deze 
procedure en kunnen derhalve niet ontvankelijk worden verklaard. Desondanks 
wordt globaal op deze bedenkingen ingegaan. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging is niet verzocht om een gedachte
wisseling over het ontwerp-besluit. 

^ 
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Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 20, tweede lid van de Grondwater
wet zijn de besturen van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, 
Delft, Leidschendam, De Lier, Den Haag, 's-Gravenzande, Maasland, Monster, 
Naaldwijk, Nootdorp, Pijnacker, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Schipluiden, 
Vlaardingen, Voorburg, Wateringen en Zoetertneer en het hoogheemraadschap van 
Delfland, het NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, de Westelijke Land- en 
Tuinbouw Organisatie te Haarlem bij de totstandkoming van het besluit op de 
aanvraag betrokken. Geen van de betrokken instanties hébben gebruikgemaakt 
van deze mogelijkheid om te reageren. 

Krachtens het bepaalde in artikel 10 van de Verordening grondwaterbeheer 
Zuid-Holland is de Commissie Milieu en Water verzocht omtrent deze aanvraag 
advies uit te brengen. De Cowmissie Milieu en Water heeft ingestemd ttiet de 
vergunning zoals is verwoord in het ontwerp-besluit. 

Voor de uitbreiding van de onttrekking is op 7 oktober 1996 een gedoog-
beschiltking afgegeven door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Deze 
gedoogbeschikking is vervallen op 1 januari 1997. 
Opgemerkt wordt dat onderhavig besluit het besluit van 14 juli 1987 en het 
besluit van 19 februari 1991 vervangt. Aan het nieuwe besluit zijn voor
schriften verbonden die zijn overgenomen uit het besluit van 14 juli 1987 en 
het besluit van 19 februari 1991 en voor zover nodig zijn aangepast. 

Behandeling van de bedenkingen 

Contactgroep Rijswijk Zuid 
De Contactgroep Rijswijk Zuid heeft per brief van 15 juni 1997 bedenkingen 
geuit tegen de ontwerp-beschikking. Voor een toelichting op de bedenkingen 
wordt verwezen naar de brief. In het volgende worden de bedenkingen samen
gevat en behandeld. 

a. Reeds opgetreden zettingen 
In de ter visie gelegen stukken bij de ontwerp-beschikking wordt gesteld dat 
de zakkingen die zijn opgetreden niét meer verder zullen optreden. 
De contactgroep verzoekt om dit aan te tonen. 

Reactie 
Het gestelde in de ter visie gelegen stukken bij de ontwerp-beschikking, is 
dat er geen zettingen zullen optreden ten gevolge van een onttrekking van 
circa 12,3 miljoen m3/jaar. Ten gevolge van de uitbreiding zullen maximaal 
5 mm zettingen optreden. Beide conclusies zijn gebaseerd op berekeningen. 
Naast het onderbouwende rapport bij de vergunningaanvraag is door IWACO een 
aanvullende notitie opgesteld met zettingsberekeningen die beide ter visie 
hebben gelegen. Hierin wordt aangegeven dat de hydrodynamische periode 
tussen 300 en 5.000 dagen bedraagt, hetgeen overeenkomt met één respec
tievelijk vier jaar. De hydrodynamische periode is een maat voor de periode 
waarin de primaire zettingen volledig zijn opgetreden. Alleen een beperkt 
deel van de secundaire zettingen zal na deze periode nog optreden. 
In Nederland wordt aangenomen dat de secundaire zettingen in de Holocene 
deklaag binnen 30 jaar volledig zijn opgetreden. De hydrodynamische periode 
heeft tot gevolg dat de zettingen ten gevolge van de grondwateronttrekking 
in haeir, huidige vorm, nagenoeg geheel zijn opgetreden. De extra onttrekking 
van 0,5 miljoen m3 per winterseizoen zal daarom zeer geringe zettingen ver
oorzaken, met een maximum van 5 mm. Hieruit valt geen schade te verwachten. 



- 4 -

Ons kenmerk: DWM/143756 

b. De b e l a n g e n van de omwonenden dienen beter behartigd te worden. 
Daarnaast moet helderheid ten aanzien van schade, verantwoordelijkheden 
en zakkingen worden verkregen 

De contactgroep stelt dat de provincie en andere betrokken instanties de 
belangen van omwonenden en andere betrokkenen beter dient te behartigen. 
De inzijging van het zoete grondwater ten gevolge van de onttrekking van 
Gist-Brocades BV en de zettingen/zakkingen zoals die optreden in de directe 
omgeving van het fabrieksterrein zijn al jaren bekend. Er is veel schade 
opgetreden ten gevolge van de onttrekking van Gist-Brocades BV zoals de ver
minderde bruikbaarheid van het grondwater, noodzakelijke dijkverhogingen, 
vochtiger worden van muren etcetera. De aanvraag van de uitbreiding van de 
grondwateronttrekkingsvergunning lijkt een goede gelegenheid om de zaken ten 
aanzien van schade, de verantwoordelijkheden en het niet meer optreden van 
verdere zakkingen helder en duidelijk te krijgen. 

Reactie 
Deze bedenking heeft naar onze mening betrekking op de onttrekking in het 
algemeen, die momenteel 13,0 miljoen mVper jaar bedraagt. De provincie is 
van mening dat er geen extra schade zal optreden naar aanleiding van de 
extra onttrekking van 0,5 miljoen m3/per jaar in de winterperiode. In de 
winter is normaal gesproken sprake van een neerslagoverschot. Het neerslag
overschot zal enigszins gereduceerd worden ten gevolge van de extra onttrek
king. Dit heeft echter geen schadelijke consequenties met betrekking tot 
zettingen, noodzakelijke dijkverhogingen of het vochtiger worden van muren. 

Inzake de schade en de verantwoordelijkheden wordt opgemerkt dat volgens de 
wet de vergunninghoudster verantwoordelijk is voor schade voortvloeiende uit 
een grondwateronttrekking. Indien omwonenden schade menen te ondervinden van 
de bestaande vergunning wordt verwezen naar de procedure zoitls beschreven in 
artikelen 35 en 37 van Grondwaterwet, met dien verstande dat de Technische 
Commissie Grondwater Beheer is opgeheven en dat haar taken zijn overgenomen 
door de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet. 

Bewonerswerkgroep SV, BinnenStadNoord 
De bewoners werkgroep SV, BinnenStadNoord heeft per brief van 6 juni 1997 be
denkingen tegen de ontwerp-beschikking geuit. Voor een toelichting op de 
bedenkingen wordt verwezen naar de brief. In het volgende worden de beden
kingen samengevat en behandeld. 

a. Ver sch i l s t i j g h o o g t e v e r l a g i n g t u s s e n SfARBCO-studie en IWACO-studie 
Er wordt opgemerkt dat de stijghoogteverlagingen op 2 km afstand met een 
onttrekking van 13- 000.000 m3 beduidend lager is dan werd geconstateerd door 
WARECO (gemeente Delft) met een onttrekking van slechts 11.000.000 m3 water 
per jaar. 

.Reactie 
In het WARECO-rapport zijn de waargenomen stijghoogten aangegeven in NAP-
hoogten. In de ontwerp-beschikking zijn de berekende verlagingen ten gevolge 
van de onttrekking van Gist-Brocades BV aangegeven in meters ten opzichte 
van de toestand zonder de onttrekking. Uitgaande van een onbeïnvloede stijg
hoogte in het eerste watervoerend pakket van NAP -3,00 m, resulteren de door 
ÏWACO berekende verlagingen in nagenoeg gelijke waarden als de waargenomen 
waarden door WARECO, 

m 

'm 
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In tabel l zijn de stijghoogten in het eerste watervoerend pakket gepresen
teerd. 

Tabel 1: Stijghoogte eerste watervoerend pakket op 2.000 m afstand van 
-de onttrekking 

periode 

zomer 

winter 

WftEECO (11 miljoen tnVjaar) 
[NAP +ml 

HAP -€,20 

NAP -4,70 

IWACO (13,5 miljoen mVjaar 
[HAP +ml 

NAP -3,00 - 3,10 - HAP -6,10 

HAP -3,00 - 1,70 = HAP -4,70 

b. Verlagingen van de freatische grondwaterstand ten gevolge van de ont
trekking 

De freatische grondwaterstand is niet aangegeven in tabel 3 van het ontwerp
besluit. 

Reactie 
De bedenking is gegrond verklaard en heeft geleid tot een aanpassing van de 
considerans. De freatische grondwaterstand is in de definitieve beschikking 
opgenomen in tabel 5. 

c. 'Zettingen zi jn grotendeels opgetreden' ia niet gefundeerd 
Er is aangegeven dat de onderbouwing wordt gemist van de aanname dat de zet
tingen van de huidige winning grotendeels zijn opgetreden. 

Reactie 
Een soortgelijke bedenking is gesteld door de Contactgroep Rijswijk Zuid. 
Voor het antwoord wordt verwezen naar de reactie op de bedenking Reeds opge
treden z e t t i n g e n onder het kopje bedenkingen contactgroep Rijswijk Zuid. 

d. Gevolgren van grondwateronttrekking op maaivelddaling 
In de beschouwing zijn de gevolgen van de grondwateronttrekking op de maai
velddaling niet opgenomen. 

Reactie 
In tabel 4 van de ontwerp-beschikking en tabel 6 van de definitieve beschik
king zijn de zettingen aangegeven die worden verwacht naar aanleiding van de 
bestaande grondwateronttrekking en de uitbreiding van de grondwateronttrek
king. Op 1 km afstand treden de grootste zettingen op, circa 5 mm, ten ge
volge van de uitbreiding van de grondwateronttrekking, waarbij rekening is 
gehouden met de duur van de bestaande onttrekking en de consolidatieperiode, 
zoals reeds eerder verwoord. Deze zetting is tevens de maaivelddaling. 
De bedenking dat de maaivelddaling niet in beschouwing is genomen achten wij 
derhalve niet gegrond. 

e. Ontoereikende voorschriften Sa en Sb 
De voorschriften zoals gepresenteerd op pagina 9 van de ontwerp-beschikking 
worden ontoereikend beschouwd- Naast de verplichting van een aantal bouten 
moet er ook voldoende waarborg komen inzake de meetopzet. 
Er wordt aangegeven dat er eisen gesteld moeten worden met betrekking tot de 
precisie en betrouwbaarheid van de meetopzet. Het wordt wenselijk geacht dat 
er een stabiliteitsanalyse wordt uitgevoerd van alle aansluitingepunten. 
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Reactie 
Deze bedenking wordt door ons gegrond geacht. De voorschriften 8a en 8b zijn 
in de definitieve beschikking zodanig aangepast dat de vijf te plaatsen bou
ten worden gerelateerd aan een reeds aanwezige Rijkswaterstaatsbout. In de 
nabije omgeving van het terrein van Gist-Brocades BV wordt een Rijks
waterstaatsbout aangewezen door Gedeputeerde Staten. Daarnaast is in de 
voorschriften een criterium voor nauwkeurigheid van de.meting aangegeven. 

De heer H. Talnon 
De heer H. Talmon heeft per brief van 16 juni 1997 bedenkingen geuit tegen 
de ontwerp-beschikking. Voor een toelichting op de bedenkingen wordt ver
wezen naar de brief. De heer H. Talmon is van mening dat de vergunning 
strijdig is met het beleid van de provincie, waarbij hij naar acht punten 
uit het waterhuishoudingsplan verwijst. In het volgende worden de bedenkin
gen samengevat en behandeld. 

a. De winning moet Juist zoveel moge l i jk worden g e s a n e e r d en de p r i o r i -
t e i t s e t e l l i n g moet worden aangepas t 

De heer H. Talmon geeft aan dat de winning met name 's zomers ernstige ver-
drogingsschade veroorzaakt voor de natuur in Midden- en Oost-Delfland. Het 
is onjuist om de hoge zomeronttrekking als gegeven te beschouwen en om ver
volgens de lagere wint er onttrekking tot hetzelfde niveau te verhogen. De 
heer H. Talmon stelt dat in de winter niet méér moet worden onttrokken en in 
de zomer minder. Volgens hem mag redelijkerwijs de winteronttrekking slechts 
toenemen in dezelfde mate dat de zomeront trekking afneemt. Het gaat immers 
om de verdroging in de zomer te bestrijden en tegelijkertijd de zoutspiegel 
te stabiliseren. Ken en ander is slechts mogelijk indien de toename 
's winters ten minste wordt gecompenseerd door een afname 's zomers. 

Reactie 
De bedenking heeft naar onze mening met name betrekking op de reeds ver
leende vergunning van 14 juli 1978 en niet op de uitbreiding van 0,5 mil
joen mVjaar. Reacties gericht op de reeds bestaande vergunning zullen via 
een andere procedure moeten worden ingediend, waarvoor wordt verwezen naar 
de reactie op de bedenking van Contactgroep Rijswijk Zuid inzake belangen- ^ 
behartiging omwonenden. 
De ontwerp-beschikking betreft de aanvraag voor een uitbreiding van de 
grondwateronttrekking. Indien geen schadelijke gevolgen optreden voor de 
omgeving door de uitbreiding van de grondwateronttrekking is er geen reden 
om de aanvraag niet te honoreren. 
Voor de verdrogingsschade wordt verwezen naar de reactie op de laatste be
denking van de Contactgroep Rijswijk Zuid. 

b. De grondwaterwinning is schadelijk voor de natuur 
(kernpunten 5.108, 5.111, B.121 en 5.122) 

In de polders ten oosten van Delft is de wegzijging groter dan 0,5 mm/dag. 
Het freatische grondwater zakt hierdoor in de zomer met zeker 25 cm extra. 

De wegzijging vormt eveneens een probleem voor de ecologische hoofdstructuur 
door Midden- en Oost-Delfland; het veroorzaakt een grondwatertrap III in het 
natuurgebied Ackerdijkse Plassen. 

Door de grondwateronttrekking verspreidt zich verontreiniging uit het vroe
gere depot Oost-Abtspolder naar de juist ten noorden gelegen natuurgebieden 
Ackerdijk en Noord-Kethel. 
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Er wordt tevens gesteld dat de vergunning geen rekening houdt met de zich 
snel wijzigende beleidsomstandigheden vanwege de ecologische hoofdstructuur. 

Reactie 
Naar onze mening hebben de bedenkingen betrekking op de totale grondwater
onttrekking en niet op de uitbreiding van 0,5 miljoen mVjaar. Er zijn geen 
negatieve gevolgen op de natuur en de grondwaterspiegel te verwachten van de 
extra onttrekking. De uitbreiding van de grondwateronttrekking veroorzaakt 
een grotere inzijging gedurende de winterperiode, er zal minder water worden 
uitgelaten gedurende die periode. In de winter is het geen groeiseizoen, er 
wordt derhalve geen schade aan natuur verwacht en er ts geen sprake van ver
droging ten gevolge van de uitbreiding. 

De grondwaterverontreiniging in De Oost-Abtspolder ligt buiten het invloeds
gebied van de uitbreiding van de grondwateronttrekking van Gist-Brocades BV. 
Er zijn geen negatieve gevolgen te verwachten voor de verplaatsing van de 
verontreiniging. 

c. De winning t r e k t schoon en schaars oppervlaktewater weg 
(kernpunt 5.109) 

Door de winning is het noodzakelijk om sterk verontreinigd oppervlaktewater 
in te laten. De heer H. Talmon stelt dat het bestrijden van de verdroging en 
vermesting onmogelijk is zonder de waterwinning te saneren. Daarnaast geeft 
hij aan dat de eutrofiëringsbestrijding faalt omdat de vergunning geen aan
dacht besteedt aan de prioriteitsstelling van integrale eutrofiërings-
bestrijding door Midden-Delfland. 

Reactie 
De bedenkingen hebben betrekking op de totale grondwateronttrekking en niet 
op de uitbreiding van 0,5 miljoen m3/jaar. Er zijn geen neèfcjitieve gevolgen 
met betrekking tot eutrofiëring te verwachten van de extra onttrekking. In 
de winter is er immers een neerslagoverschot en wordt overtollig water uit
geslagen. 

d. Alternatieven grondwaterwinning 
(kernpunten 5.5, 5.110 en 5,119) 

De heer H. Talmon geeft aan dat is verzuimd alternatieven te onderzoeken 
voor de huidige grondwaterwinning. Tevens ontbreekt iedere samenhang met de 
provinciale visie op de toekomstige waterhuishouding van de Groenblauwe 
Slinger (IWACO/NHS, 'de kleur van water', 1996). 

Reactie 
De bedenkingen hebben met name betrekking op de totale grondwateronttrekking 
en niet op de uitbreiding van 0,5 miljoen m3/jaar. Er zijn geen negatieve 
gevolgen te verwachten van de extra onttrekking. Daarom is het niet relevant 
te zoeken naar alternatieven. 

Het IWACO/NHS-rapport waaraan wordt gerefereerd is een onderzoeksrapport op 
het toekomstig waterbeheer en geeft niet de visie van de provincie weer in
zake het toekomstig waterbeheer. 

e. Watuur- en milieuorganisaties z i j n n i e t betrokken geweest b i j de v e r 
gunningverlening 

De heer H. Talmon stelt dat natuur- en milieuorganisaties ten onrechte niet 
betrokken zijn geweest bij de vergunningverlening. 
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Reactie 
Aangezien er geen direct natuurbelang speelt dat wordt beïnvloed door de 
uitbreiding van de onttrekking is de Zuid-Hollandse Milieufederatie niet 
actief betrokken geweest bij de vergunningverlening. Daarnaast hebben zij 
geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid bedenkingen in te dienen tegen de 
ontwerp-beschikking-

De bedenking is niet gegrond verklaard. 

f. Verzoek om de grondwaterwinning met name i n de zomer d r a s t i s c h t e b e 
perken 

Gezien de veranderende omstandigheden en inzichten omtrent de waterhuis
houding van Oost- en Midden-Del f land verzoekt de heer H. Talmon ingevolge 
artikel 24, lid 1 van de Grondwaterwet om de grondwaterwinning met name in 
de zomer drastisch te beperken, vanwege schade aan de natuurwaarden. 

Reactie 
De onderhavige procedure voor de uitbreiding is niet de juiste plaats om een 
dergelijk verzoek te doen. Het verzoek van de heer H. Talmon betreft de ver
leende vergunning van 14 juli 1987 voor een grondwateronttrekking van 
13 miljoen m3/jaar. Indien de heer H. Talmon van menig is dat de vergunning 
moet worden ingetrokken, dient hij daartoe een verzoek in te dienen bij 
Gedeputeerde Staten, die dit verzoek zullen beoordelen. Hiervoor zal een 
aparte procedure worden gevolgd, die buiten deze aanvraag valt. 

De bedenking is niet ontvankelijk verklaard. 

Aanpassing artikel 13c 
Artikel 13c is door de provincie aangepast. Wanneer een onttrekking van deze 
omvang stopt zal dit gevolgen hebben op de omgeving. Om hier dan tijdig op 
te kunnen anticiperen is het van belang een eventuele stopzetting zo vroeg 
mogelijk te melden. De termijn van één week is niet realistisch. Derhalve 
wordt een termijn van zes maanden voorgeschreven. 

De onttrekking en de hydrologische effecten 

Bodemopbouw en geohydrologie 
Het maaiveld op de locatie ligt op ongeveer NAP +0,0 m. De geohydrologische 
opbouw van de ondergrond is bepaald aan de hand van de Grondwaterkaart van 
Nederland, diverse boringen uitgevoerd door de RGD en de studie van IWACO 
'Geohydrologisch onderzoek grondwaterwinning Gist-Brocades BV Delft ter 
onderbouwing van de vergunningaanvraag grondwateronttrekking van 1987. In 
tabel 2 is de bodemopbouw geschematiseerd in watervoerende pakketten (wvp's) 
en slecht doorlatende lagen (sdl-en). In de tabel is tevens het doorlaat-
vermogen (m2/dag) van de watervoerende pakketten en de weerstand (dagen) van 
de scheidende lagen opgenomen. 

s 
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Tabel 2: Geohydrologische schema ti sa tie 

diepte in m -mv 

0 - 2 0 

20 - 40 

40 - 45 

45 - 130 

130 - 140 

140 - 200 

> 200 

lithologie 

veen- en kleilagen 

grindboudende veelal grove 
zanden 

klei 

slibhoudende fijne zanden 

fijn zand en klei 

fijne zanden 

klei 

stratigrafie 

Westland 

Drk, Kreften-
heye, Bern 

Kedichera 

Kedichem 
Tegelen 

Tegelen, Haas-
sluis 

Maassluis 

Oosterhout 

geohydrologie 

deklaag 

wvp 1 

sdl 1 

wvp 2 

sdl 2 

WVp 3 

ondoorlatende 
basis 

parameter 
(kD o£ c) 

2.000 - > 
10.000 d 

1.000 - 1.700 
Bi»/d 

1.000 d 

500 - > 1.500 
m'/d 

5.000 -
> 20.000 d 

600 - 1.500 
m'/d 

pe onttrekking vindt plaats in het eerste watervoerend pakket tussen 
NAP -20 m en NAP -40 m. 

De onttrekking van Gist-Brocades BV beïnvloedt het isohypsenpatroon in het 
eerste watervoerend pakket in belangrijke mate. Het invloedsgebied strekt 
zich uit tot ver buiten de gemeente Delft, tot 10 k 12 km v^n de winning. 
De maximale verlaging is circa 10 m, met op een afstand van circa 1 km van 
de winning een verlaging van circa 4,5 m. Deze maximale verlaging zal niet 
veranderen als gevolg van de uitbreiding van de onttrekking in de winter-
situatie. De verlagingen in de zomer blijven maatgevend. De stijghoogte in 
het eerste watervoerend pakket varieert tussen NAP -6,5 m en NAP -10,5 m ter 
plaatse van het bedrijfsterrein ten gevolge van de bestaande onttrekking. 

De ondiepe (freatische) grondwaterstand op de locatie ligt op circa 
NAP -1,0 m. De maximale verlaging van de grondwaterstand bedraagt circa 
0,2 m ter plaatse van de winning. Op een afstand van circa 1.800 m bedragen 
de freatische grondwaterstandsdalingen circa 0,05 m. Gedurende de zomer
situatie is het invloedsgebied en de mate waarin kwel wordt verminderd en 
infiltratie wordt versterkt groter dan gedurende de wintersituatie. 
Rondom Delft is er een overheersende infiltratiesituatie, met als maximum 
infiltratiesnelheid 0,4 mm/dag. In de verre omgeving van Delft treden ook 
kwelsituaties op. 

De grondwater stroming zowel in het eerste watervoerend pakket als in het 
freatisch pakket is niet eenduidig. De onttrekking van Gist-Brocades BV be
ïnvloedt de regionale grondwaterstroming. Er is een duidelijke grondwater-
Stroming in de richting van de onttrekking van Gist-Brocades BV. 

De isohalinen zijn duidelijk beïnvloed door de onttrekking bij Gist-Brocades 
BV. Voornamelijk vanuit het westen wordt water aangetrokken met een verhoogd 
chloridegehalte (> 2.000 mg Cl'/D • Ten noorden van Delft wordt in het 
eerste watervoerend pakket water met een overwegend laag chloridegehalte 
(circa 3(30 mg Cl'/D aangetroffen. 
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Debieten 
De huidige maximale wateropbrengst van het puttenveld en tevens het maximale 
waterverbruik bedraagt: 

per uur 34 pompen a 60 mVuur 2.040 m3; 
per etmaal 24 uur * 2.040 m3 48.960 m3; 
per maand 31 dagen * 48.960 m3 1.517.760 m3, 

In de zomer wordt gemiddeld 1.800 m3/uur opgepompt en in de winter wordt de 
onttrekking uitgebreid met 115 mi/uur tot gemiddeld 1.115 m3/uur. 

Hydrologische effecten 
De veranderingen van de stijghoogten en grondwaterstanden zijn bepaald door 
middel van numerieke berekeningen met het programmapakket Triwaco. Hierbij 
ie uitgegaan van een schematisatie op grond van de beschikbare gegeyens. 

De hydrologische effecten van de onttrekking zoals die optreden sinds 1970, 
kunnen als volgt worden samengevat: 

de stijghoogteverlagingen in het eerste watervoerend pakket vormen bij 
benadering een cirkelvormig beeld rond de winning. De stijghoogte
verlagingen in dit pakket, in respectievelijk de zomer en de winter, 
bedragen in de huidige situatie, ter plaatse van het fabrieksterrein, 
respectievelijk maximaal circa 10 m en 6,5 m. 
Op een afstand ongeveer 2 km zijn deze afgenomen tot circa 3,1 m en 
1,7 m in respectievelijk de zomer- en de winterperiode; 
bij de overgang van winter naar zomerwinning en van zomer- naar winter-
winning, treedt na circa vier maanden een vrijwel stationaire stroming 
op; 
ten gevolge van het verschil in zomer- en winterwinning^ treedt een 
fluctuatie op in de stijghoogten van het grondwater en het eerste water
voerend pakket, zoals weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3: Seizoensfluctuatie van de stijghoogte in het eerste watervoerend 
pakket 

Peilput 

37 E 272 

39 G 16 

37 E 27Ê 

37 E 382 

Waargenomen seizoens
fluctuatie (m} 

2,75 

0,50 

0,40 

' 0,35 

gecorrigeerd voor 
natuurlijke sei-
zoensflucbuatie 
(m) 

2,45 

0,20 

0.10 

0,05 

ModeXberekenlng 

2,9 

0,2 

0,1 

0,2 

De hydrologische effecten van de vergroting van de winteronttrekking uiten 
aich in een vergroting van het invloedsgebied en verlaging van de stijg
hoogte- en grondwaterstanden in de winter. Deze hydrologische effecten 
blijven echter geringer dan die in de zomerperiode. 

In tabel 4 en 5 staan de berekende verlagingen en verhogingen van de stijg
hoogte in het eerste watervoerend pakket en van de freatische grondwater
stand op verschillende afstanden van het centrum van het onttrekkingssysteem 
weergegeven, zoals gepresenteerd in het rapport van de aanvraagster, Uit de 
tabel blijkt dat het invloedsgebied van de onttrekking niet verandert als 
gevolg van de uitbreiding van de onttrekking in de winter. 
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Tabel 4: Stijghoogteverlagingen in het eerste watervoerend pakket in meters 

W 

afstand tot centrum 
onttrekking (m) 

1.000 

2.000 

4.000 

e.ooo 

8.000 

12.000 

eerste watervoerend pakket 

huidige situatie 
zomer 

S.5 

3,1 

1,4 

0,7 

0,4 

0,1 

toekomst ige 
situatie zomer 

5,5 

3,1 

1,4 

0,7 

0,4 

0,1 

huidige situatie 
winter 

3,2 

1,7 

0,8 

0,4 

0,2 

0,1 

toekomstige 
situatie winter 

3,7 

2.0 

0,9 

0,4 

0,2 

0,X 

Tabel 5: Grondwater stands verlagingen in meters 

Locatie 

Directe omgeving 
Gist-Brocades BV 

Gebied tussen 
Pijnacker en 

Nootdorp 

Hollerhoekse en 
zouteveense polder 
(Midden-Delfland) 

Oostelijk deel 
Den Haag 

freatisch pakket 

huidige situatie 
zomer 

max. 0,15-0,20 

max, o,10 

max. 0,05 

max. 0,05-0,07 

toekomstige 
situatie zomer 

max. 0,15-0,20 

max. 0,10 

max 0,05 

max. 0,OS-o,07 

huidige situatie 
winter 

max. 0,10 

max. 0,07 

max. 0, 03 't̂  

max. 0,03-0,04 

toekomstige 
situatie winter 

max. 0,12 

max. 0,08 

max. 0,04 

max. 0,04-0,05 

In het ondiepe freatische grondwater worden aan het einde van de winter
periode in de huidige situatie relatief grote verlagingen teruggevonden op 
de locatie van Gist-Brocades BV (0,10 ra), ten noordoosten van Delft, tussen 
Pijnacker en Nootdorp (0,07 m) , in het oostelijk deel van Den Haag (0,03 m 
tot 0,04 m) en in een gedeelte van de Holierhoekse en Zouteveense polder in 
Midden-Delfland (0,03 m) . Door de vergroting van de winteronttrekking zullen 
deze freatische verlagingen niet significant wijzigen (< 0,02 m) en niet 
groter worden dein de verlagingen in de zomerperiode. 

Verzilting 
Het grondwater ter plaatse van de winning is zout. De winning voorkomt of 
vermindert zoute kwel naar de polders in Delft en omgeving. 

Gevolcren van de onttrekking en infiltratie van grondwater voor de betrokken 
belangen 

Zettingen en funderingen 
Gist-Brocades BV onttrekt al sinds 1916 grondwater uit het eerste water
voerend pakket. Vanaf 1970 varieert de grondwateronttrekking tussen de 9,5 
en 13,7 miljoen m3 (1976) op jaarbasis. Dit impliceert, dat de effecten van 
een grondwateronttrekking in de grootte, waarvoor vergunning wordt aan
gevraagd, grotendeels reeds zijn optreden. 
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De extra te verwachten zettingen zijn door de aanvraagster berekend zoals 
beschreven in tabel 6. 

Tabel 6-. Berekende zettingen voor de deklaag ter plaatse van Gist-Brocades 
BV in- meters 

Afstand tot centrum ont
trekking (m) 

1,000 

2.000 

4.000 

e.ooo 

8.000 

12.000 

Eindzetting (m) 

0,00797 

0,00492 

0,00231 

0,00131 

0,00066 

0,00022 

Tijdsafhankelijke zet
ting na l jaar (m) 

0,00215 

0,00133 

0,00063 

0,00036 

0,00017 

0,00005 
Q 

Zettingsschade ten gevolge van het verhoogde winterdebiet valt derhalve dan 
ook niet te verwachten. In de voorschriften bij dit besluit is opgenomen dat 
zettingsbouten moeten worden aangebracht om de optredende zetting te contro
leren . 

Landbouw, natuur en milieu 
Ten aanzien van het oppervlaktewater geldt dat de verhoging van het winter
debiet een vermindering van de kwel door het afdekkend pakket ter grootte 
van circa 15% te zien geeft. Hierdoor zal het zoutbezwaar gedurende de 
winterperiode kleiner worden. Minder kwel betekent ook dat eï: minder water 
gespuid behoeft te worden. Het voorgaande merken wij aan als een positief 
milieu-effect. 

Gezien het feit dat de freatische verlagingen als gevolg van de uitbreiding 
zeer gering zijn (0,5 cm tot max. 1,5 cm) en alleen in de winterperiode 
voorkomen en daardoor bijna geheel buiten het groeiseizoen vallen, wordt ook 
voor landbouw en natuur geen nadelig effect verwacht. 

Binnen de invloedssfeer van de grondwateronttrekking komen verschillende 
locaties met bodem- en grondwaterverontreinigingen voor. De bestaande ont
trekking van Gist-Brocades BV beïnvloedt de regionale grondwaterstroming. 
Als gevolg van de regionale grondwaterstroming zal verplaatsing van veront
reinigingen optreden. Het is dus mogelijk, dat de grondwateronttrekking in
vloed heeft op de verplaatsing van verontreinigingen. Exacte gegevens hier
over zijn niet bekend. De uitbreiding van de onttrekking zal geen extra 
negatieve invloed uitoefenen op de verplaatsing van bodem- en grondwater
verontreinigingen . 

f 

Overige belangen 
Binnen de invloedssfeer van de grondwateronttrekking vinden meerdere grond
wateronttrekkingen plaats in het eerste watervoerend pakket. Deze zullen 
naar verwachting niet worden beïnvloed door de uitbreiding van de grond
wateronttrekking . 
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Mogelijk bevinden zich aan de rand van het invloedsgebied in de gemeente 
Den Haag een aantal putten voor de nooddrinkwatervoorziening van NV Duin
waterbedrijf Zuid-Holland. De stijghoogteveranderingen ten gevolge van de 
uitbreiding zullen geen invloed hebben op de onttrekkingscapaciteit van de 
bronnen. 

Provinciaal beleid 
In het Waterhuishoudingsplan (WHP) 1995-1998 van de provincie Zuid-Holland 
is het beleid met betrekking tot het grondwater geformuleerd. Naast de 
algemene kernpunten van beleid ten aanzien van schade aan bij het grond
waterbeheer betrokken belangen, spelen de beleidsuitspraken omtrent het 
nemen van schadebeperkende of compenserende maatregelen met het oog op 
bescherming van belangen in de omgeving een rol. 

De locatie en het invloedsgebied van de onttrekking ligt binnen het gebied 
dat in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan de functie grondwater voor 
industrieel gebruik toegewezen heeft gekregen. 

De locatie van de onttrekking en infiltratie van grondwater is gelegen in de 
subregio Westland en Midden-Delfland, voor deze subregio geldt dat het zoute 
grondwater niet voor enig gebruiksdoel wordt gereserveerd. 

De locatie is niet gelegen in kwetsbaar gebied zoals door Provinciale Staten 
op 28 maart 1991 is vastgesteld. 

Conclusie 
Gelet op de vorengenoemde aspecten bestaan er geen bezwaren tegen het ver
lenen van de gevraagde vergunning, mits hieraan voorschriften worden ver
bonden ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen. 

Besluit 
Gelet op de Grondwaterwet en het vorenstaande hebben wij besloten: 

met ingang van de dag waarop deze vergunning van kracht wordt de volgens 
het besluit met kenmerk 220632/1 van Gedeputeerde Staten van 14 juli 
1987 aan Gist-Brocades BV te Delft verleende vergunning in te trekken; 
aan Gist-Brocades BV te Delft vergunning te verlenen voor het onttrekken 
van maximaal 49.000 m3 per dag, 1.518.000 m3 per maand en 13,5 miljoen m3 

grondwater per jaar. De onttrekkingen mogen alleen plaatsvinden ten be
hoeve van proceswater en koeling voor bedrijfsprocessen. 

Aan de vergunning verbinden wij da volgende voorschriften. 

De grondwateronttrekking 
1. De onttrekking mag slechts plaatsvinden op het terrein zoals dat op 

31 december 1990 behoorde tot Koninklijke Gist-Brocades BV te Delft en 
haar 100% dochters, en zoals is aangegeven op de bij dit besluit be
horende en als zodanig gewaarmerkte bijlage 1. 

2a. De onttrekking mag slechts plaatsvinden aan het eerste watervoerend 
pakket gelegen tussen circa NAP -20 m en circa NAP -45 m door middel van 
43 pompputten, zoals aangegeven op de bij de vergunningaanvraag van 
27 augustus 1986 behorende bijlage A. 

2b. Wijziging in plaats van de pompputten behoeft, met inachtneming van 
voorschrift 1, de goedkeuring van de controlerend ambtenaar van de 
provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, tele
foon (070) 441 62 OS. 
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2c. Ter plaatse van slecht doorlatende lagen dient de ruimte tussen boorgat-
wand en pompput te zijn gedicht met bentoniet of speciale kleibrokken. 

Het meten en registreren van de hoeveelheid opgepompt water 
3a. De vergunninghoudster dient, per pompput afzonderlijk, de opgepompte 

hoeveelheden grondwater te meten. 
3b. De vergunninghoudster draagt er zorg voor, dat om de vier weken de stand 

van de watermeters wordt afgelezen. 

4a. De metingen dienen te geschieden door middel van een watermeter die 
voorzien is van een telwerk of een andere inrichting voor het doorlopend 
registreren van de door de meter stromende hoeveelheid water. 

4b. De volgende typen watermeters mogen worden toegepast: 
Woltraannmeters en schoepenmeters, goedgekeurd door het Keurings
instituut voor Waterleidingartikelen NV (KIWA) of voorzien van een 
door het KIWA vastgesteld garantiemerk; 
elektromagnetische stromingsmeters. 

4c. De onder b bedoelde meetinstrumenten dienen zodanig te worden geplaatst 
dat voldaan wordt aan de door de fabrikant gestelde inbouweisen. 

4d. De plaats van de watermeters dient in overleg met de controlerend ambte
naar te worden bepaald. 

5a. Woltmannmeters en schoepenmeters dienen ten minste eenmaal in de drie 
jaren gecontroleerd te zijn op hun goede werking. Bij twijfel over de 
goede werking kunnen Gedeputeerde Staten de vergunninghoudster gelasten 
de watermeters tussentijds aan een controle te onderwerpen. 

5b, Woltmannmeters en schoepenmeters mogen uitsluitend worden gecontroleerd 
en zonodig gerepareerd in een meterherstelplaats die voorkomt op de 
meest recente lijst van erkende watermeterherstelplaatsêh, opgesteld 
door de Commissie Controle Watermeters van de Vereniging van Exploi
tanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) . De vergunning
houdster moet na elke controle of reparatie een rapport overleggen, 
waaruit blijkt dat de watermeter aan de door het KIWA voor de watermeter 
gestelde eisen voldoet. 

5c. Elektromagnetische stromingemeters dienen gecontroleerd en zonodig ge
repareerd te worden in overleg met de controlerend ambtenaar van de %% 
provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 62 08. De vergunninghoudster 
moet na elke controle of reparatie een rapport kunnen overleggen waaruit 
blijkt dat de watermeter voldoet aan de door de fabrikant opgegeven 
eisen. 

5d. Indien blijkt dat de watermeter niet aan de daaraan gestelde eisen vol
doet, kunnen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verplichten deze te 
vervangen voor een andere. 

5e. Voor de periode dat de watermeter voor controle of reparatie buiten wer
king is, dient de hoeveelheid onttrokken water door een andere goed 
werkende watermeter te worden gemeten. 

6. Rapporten als bedoeld in het vijfde voorschrift worden aan de contro
lerend ambtenaar van de provincie Zuid-Holland op zijn verzoek getoond 
en bij de eerstvolgende opgave, voorgeschreven in het veertiende voor
schrift, aan Gedeputeerde staten verzonden, tenzij deze eerder om toe
zending hebben verzocht. 
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Het meten en registreren van de grondwaterstanden en stijghoogten en 
zettingen 
7a, De vergunninghoudster dient de grondwaterstand en grondwaterstijghoogte 

in de op haar fabrieksterrein aanwezige waarnemingsputten 39, 56 en 
37E-48I waar te nemen op de 14e en 28e dag van elke maand, dan wel in
dien deze dagen op een zaterdag vallen, op de daaraan voorafgaande dag 
en indien op een zon- of feestdag op de eerstvolgende werkdag. 

7b. De vergunninghoudster draagt zorg voor veertiendaagse waarnemingen, zo
als bedoeld onder a in de bij het Nederlands Instituut voor Toegepaste 

. Geowetenschappen TNO (NITG-TNO) te Delft bekende waarnemingsputten 37E-
272 (peilfilter 01), 37E-30S (peilfilters 01 en 02), 37E-312 (peilfil-
ters 01, 02 en 03) en 37E-316 (peilfilters 01 tot en met 05). 

7G. De vergunninghoudster draagt zorg voor de instandhouding van de onder a 
en b bedoelde waarnemingsputten, opdat de betrouwbaarheid van en de con
tinuïteit in de grondwater stands- en stijghoogtemetingen gegarandeerd 
blijven. 

OS 
Cs' 8a. De vergunninghoudster dient de te verwachte zettingen te volgen door 

vijf zettingsbouten te plaatsen in het gebied tot 1 km rondom de 
winning. 
De bouten zullen worden geplaatst in ondiep gefundeerde kunstwerken of 
overheidsgebouwen. De exacte locatie zal in overleg met Gedeputeerde 
Staten moeten worden vastgesteld, 

8b. De vergunninghoudster draagt zorg voor halfjaarlijkse waarnemingen van 
de zettingsbouten, zoals bedoeld onder a. Deze bouten zullen worden in-
gemeten ten opzichte van in de nabije omgeving van Gist-Brocades BV aan
wezige peilmerken van het NAP (Rijkswaterstaat). De te gebruiken peil-
merken moeten ter goedkeuring aan Gedeputeerde staten worden voorgelegd. 
De waarneming van de bouten dient plaats te vinden doo^ middel van een 
nauwkeurigheidswaterpassing met een precisie van 0,1 mm. De betrouw
baarheid van de resultaten bedraagt 1 mm-

Het meten en registreren van de kwaliteit van het grondwater 
9a. De vergunninghoudster draagt er zorg voor dat tweemaal per jaar, te we

ten in de eerste week van april en van oktober, per pompput een monster 
van het opgepompte water wordt genomen, 

9b. De monsters, bedoeld onder a, dienen onder omstandigheden van normale 
bedrijfsvoering te worden genomen. 

9c, De vergunninghoudster draagt er zorg voor dat.eenmaal in vijf jaar in de 
maand oktober, te beginnen in 1997, aan de peilfilters, in de bij het 
NTTG-TNO te Delft bekende waarnemingsputten 37E-305 (peilfilter 02), 
37E-312 (peilfilter 03), 37E-316 (peilfilters 02 tot en met 05) en aan 
de op het bedrijfsterrein gelegen waamemingsput 37E-481 (peilfilters 01 
tot en met 08) , een grondwatermonster wordt onttrokken. 

9d. De grondwatermonsters, bedoeld onder a en c, dienen te worden geanaly
seerd op het voorkomen van chloride (cl)-ionen (uitgedrukt in mg/l). 

Evaluatie 
10. De vergunninghoudster dient elke tien jaar na toekenning van de vergun

ning een evaluatie te verrichten. Doel van deze evaluatie is inzicht te 
krijgen in de effecten van de verlagingen op andere belangen. In het 
evaluatierapport dienen tenminste aan de orde te komen: 
- de verandering van de grondwaterstand en stijghoogten; 
- de veranderingen van de hoogte van de zettingsbouten; 
- de verandering van het chloridegehalte van het grondwater. 
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Wijziging meetfrequentles 
11. Op aanwijzing van Gedeputeerde staten kunnen de in het derde, zevende, 

achtste, negende en tiende voorschrift gegeven frequenties worden ge-
wij zigd -

Putregeneratie 
12. Indien putregeneratie noodzakelijk is dient dit op mechanische wijze 

te geschieden. Wanneer chemische regeneratie onvermijdelijk is dient 
dit gemeld te worden aan Gedeputeerde Staten, en zodanig uitgevoerd te 
worden dat geen resten van toevoegmiddelen in het aquifer achter 
blijven. 

Dichten van de putten 
13a. Na beëindiging van de onttrekking dienen de putten op kosten van de 

vergunninghoudster te worden gedicht, 
13b. Bij het dichten van putten moet ernaar worden gestreefd het oorspron- ,.«3 

kelijke bodemprof iel te herstellen. Ter plaatse van minder goed door
latende lagen dienen voor de dichting speciale kleibrokken en klei-
scherven te worden gebruikt. Als resterend opvulmateriaal dient zand 
te worden gebruikt. 

13c. Ten minste zes maanden voor de aanvang van de werkzaamheden, bedoeld 
onder 13a, stelt de vergunninghoudster Gedeputeerde Staten daarvan in 
kennis, telefoon (070) 441 62 08. 

Toezending van de meetresultaten 
14- De vergunninghoudster zendt Gedeputeerde Staten eenmaal per jaar een 

overzicht van de in het derde, zevende, achtste en negende voorschrift 
bedoelde metingen, met uitzondering van de analyseresultaten van het 
grondwater uit peilfilters. Deze resultaten dienen in de opvolgende 
maand november te worden toegezonden. In de overzichten dienen de ge
registreerde grondwaterstanden en stijghoogten grafisch en in meters 
ten opzichte van NAP te worden weergegeven. 

Beroep 
Wij herinneren belangstellende (n) aan het bepaalde in artikel 43 van de 
Grondwaterwet juncto het bepaalde in paragraaf 20,2 van de Wet milieubeheer, .-̂  
op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exem
plaar van het besluit ter inzage is gelegd, hiertegen beroep kan worden in
gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het be
roep kan worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingediend 
tegen het ontwerp-besluit, de adviseur die van de gelegenheid gebruik heeft 
gemaakt advies uit te brengen over het ontwerp-besluit, degenen die beden
kingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten op
zichte van het ontwerp-besluit daarvan zijn aangebracht en belanghebbende (n) 
aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben 
ingebracht tegen het ontwerp-besluit. 

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 
en in afschrift te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

Dit besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de 
beroepstermijn afloopt. 
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Indien tegen dit besluit echter beroep wordt ingesteld en met toepassing van 
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 36 van de Wet 
op de Raad van State een verzoek wordt gedaan om voorlopige voorziening in
houdende een schorsing van het besluit, wordt het besluit niet van kracht 
voordat op dat verzoek is beslist. Een desbetreffend verzoek moet worden 
gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

# 

Aandacht spunten 
Wij zijn bevoegd de vergunning in te trekken indien: 

de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de 
vergunningaanvraag een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de 
beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest; 
daarvan gedurende vier achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt; 
aan het onttrokken water een andere bestemming wordt gegeven dan in de 
vergunning staat vermeld; 
de aan de vergunning verbonden voorschriften niet in acht worden genomen; 

- blijkt van omstandigheden of feiten, waardoor in verband met de bij het 
grondwaterbeheer betrokken belangen de grondwateronttrekking in haar ge
heel dan wel gedeeltelijk niet langer toelaatbaar wordt geacht. 

Door het verlenen van de vergunning wordt niet vooruitgelopen op enig 
andere, door het provinciaal bestuur krachtens de wet of een provinciale 
verordening dan wel krachtens eigendomsrecht van de provincie met betrekking 
tot de onderhavige aangelegenheid eventueel te nemen beslissing. 

Wij wijzen u erop dat de Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland 
op basis waarvan een heffing is ingesteld voor het onttrekken van grond
water. De heffing bedraagt thans ƒ 0,016 per m3 onttrokken g^pndwater. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
lo.griffier, voorzitter. 

^ \ ^ 
{\ 

h 
B. van der Velden J.M. Leemhuis-Stout 

Verzonden: 
7 m. 1397 
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Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan: 
- Gist-Brocades BV, Postbus l, 2600 MA Delft; 
- Burgemeester en Wethouders van Bergschenhoek ,-
- Burgemeester en Wethouders van Berkel en Rodenrijs; 
- Burgemeester en Wethouders van Delft; 
- Burgemeester en Wethouders van Leidschendam; 
- Burgemeester en Wethouders van De Lier; 
- Burgemeester en Wethouders van Den Haag, t.a.v. de heer C.A.H, Tolboom, 

hoofdafdeling Waterhuishouding; Postbus 19350, 2500 CJ Den Haag; 
- Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenzande; 
- Burgemeester en Wethouders van Maasland; 
- Burgemeester en Wethouders van Monster; 
- Burgemeester en Wethouders van Naaldwijk; 

Burgemeester en Wethouders van Nootdorp; 
- Burgemeester en Wethouders van Pijnacker; 
- Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,-
- Burgemeester en Wethouders van Rijswijk; 
- Burgemeester en Wethouders van Schiedam,-
- Burgemeester en Wethouders van Schipluiden ; 
- Burgemeester en Wethouders van vlaardingen; 

Burgemeester en Wethouders van Voorburg; 
- Burgemeester en wethouders van Wateringen; 
- Burgemeester en Wethouders van zoetermeer; 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland, Post
bus 3061, 2601 DB Delft; 

- NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Postbus 34, 2270 RA Voorburg; 
- de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Postbus 649, 2003 RP 

Haarlem ,-
- Provinciale Ra.ad voor het Milieubeheer, t.a.v. de heer S. Keegstra, 

kamer D442, Provinciehuis. 


