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Onderwerp

Waterwet; Melding vermindering grondwateronttrekking
Delft Noord

Geachte heer Vander Ende,
Op 11oktober 2010 heeft u schriftelijk (uw kenmerk GR 20100019-u,datum brief 7 oktober
2010),onder verwijzing naar voorschrift 15.avan de grondwateronttrekkingsvergunning verleend
inhet kader van de Grondwaterwet (besluitdatum 7juni 2010, kenmerk PZH-2010-177411605),
een melding ingediend voor de reductie van de grondwateronttrekking Delft Noordte Delft met
50m3/uur.
Onttrekking
Op het bedrijfsterrein van DSM Anti-lnfectives BV (DSM) te Delft vindt een omvangrijke
grondwateronttrekking plaats. Het onttrekkingsdebiet bedraagt momenteel circa 1.200 m3 per uur.
Op 14juli 1987 isdoor Gedeputeerde StatenvanZuid-Holland eenvergunning krachtens de
Grondwaterwet voordeze onttrekking verleend aanGist-Brocades BV. Dezevergunning ziet op
het onttrekkenvan grondwater tenbehoeve van bedrijfs(koel)processen. Devergunning is,in
verband met gewenste uitbreiding van deonttrekkingshoeveelheden, gewijzigd bij besluit van 16
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Totvoor kortwas DSM als rechtsopvolger van Gist-Brocades BVvergunninghoudster als bedoeld
inartikel 14,vijfde lid,van de Grondwaterwet. Inmiddels is deGemeenschappelijke Regeling
Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord (GR) houdster van devergunning, hetgeen wij
hebben bevestigd inonze briefvan 17september 2009 (kenmerk PZH-2009128798991/127913513).

De partjeerruimte voor
auto's is beperkt.

De GR onttrekt inomvangrijke mate grondwater. Dergelijke onttrekkingen kunnen bij het
significant verminderen, of het stopzetten ervan,grote effecten hebben opde grondwaterstanden
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en het-stromingspatroon indeomgeving, met alle mogelijke gevolgen vandienvoor het bodem-,
grondwater- en oppervlaktewaterbeheer. Te denken valt hierbijonder andere aan het optreden
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vanzettingenen aaneffecten op (destabiliteit van) waterkenngen.Onderzoek1wijst uit dat dit
ook het gevalisvoor deze onttrekking inDelft.Vandaar dat het naar onze mening inde rede lag
omeen reductie of stopzetting vaneendergelijke onttrekkingtijdigvoordiente laten melden door
vergunninghoudster. Gezien hetvorenstaande isdanook bij besluitvan7juni2010 (kenmerk
PZH-2010-177411605) de bestaande vergunning ambtshalve gewijzigd.Aande bestaande
Grondwaterwetvergunning ismiddels dezewijziging (onder andere) het onderstaande voorschrift
15toegevoegd.
15. Beëindigen of verminderen onttrekking
a. Vergunninghoudster gaat metovertot beëindiging ofvermindering van de
onttrekking dan nadat hetvoornemen daartoe, per aangetekende brief, aanonsis
gemeld enwij naar aanleiding daarvan,gebaseerd opeenactuele onderzoeksrapportage betreffende demogelijke gevolgenervan,hebben bepaald op welke
datum devoorgenomen beëindiging ofvermmdenng magworden geëffectueerd.
b. Bij het bepalenvande datumwaarop devoorgenomen beëindiging of vermindering
magworden geëffectueerd als bedoeld invoorschrift 15,onder a,wordt, op basis
vandebeschikbare onderzoeken, het uitgangspunt gehanteerddat per vermindenng
vandeonttrekking met 120 m3/uureenjaar nodig isvoor hettreffen van maatregelen. Eenactuele onderzoeksrapportage kanaanleidingzijnom hiervan afte
wijken.
Eenvergunning die inhet kader vande Grondwaterwet isverleend,wordt,zodra deze
onherroepelijk isgeworden,gelijkgesteld met eendoor het betrokken bestuursorgaan vedeende
Watervergunning,voor zover nade inwerkingtreding van paragraaf 6.2 vandeWaterwet nog
steeds eenvergunning voor die handelingwordt vereist, aldus artikel 2.29,tweede lid,van de
Invoeringswet. Debestaande onttrekkingvergunning, inclusief wijzigmgsbesluiten,wordt dus
beschouwd als eenvergunning inhet kader vande huidige Waterwet.
Melding
Demelding vande GR van 11oktober 2010 isingediend naar aanleidingvanvoorschrift 15.Het
voornemen bestaat omde grondwateronttrekking te gaan reduceren met 50m3per uur per1
november 2010.Hierdoor zouvanaf dat moment deonttrekkingwordenvoortgezet met een
debiet vancirca 1150m3per uur. Deredenwaarom eendergelijk korteeffectueringstermijn door
de GRwordt genoemd,isomdat de vergunningzouvermelden datvoorschrift 15vooral is
bedoeld omtevermijden dater sprake kanzijnvaneensignificante vermindenng of beëindiging
vandeonttrekking zonder datervoorafgaand onderzoek isgedaan naar degevolgenervan.
Gezien de beperkte reductie iser naar demening van de GR geensprakevaneen significante
reductie vande onttrekking. Ditwordt onderbouwd met eenverwijziging naar het Deltaresonderzoek en het bijvoegen vanonttrekkingsgegevens van 2007 en 2008.Opgrondvan de
beperkte reductie isdeGRvan mening dat de reductie met 50 m3per uurzonder opzegtermijn

'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.
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kanworden geëffectueerd. Derhalve verzoekt deGRte bevestigen dat devoorgenomen reductie
met 50m3per uur kanworden geëffectueerd per 1november 2010.
Reactie melding
Dediscussie ofde debietreductie wel ofmetsignificant magworden genoemd,doet er inonze
optiek mettoe.Inhettoegevoegde voorschrift 15is metopgenomen dat slechts bij een
significante reductie een melding hiervan hoeftteworden gedaan, maar bijiedere reductie.Juist
uit het uitte voeren onderzoek, zoals opgelegd invoorschrift 15,moet blijkenofer sprake isvan
(grote nadelige) gevolgenwaarvoor aanvullende maatregelen moetenworden getroffen. De
gemelde reductie valtderhalve naar onze mening gewoon onder dewerking vanvoorschrift 15.
Opbasisvanvoorschrift 15.adienenwij opbasisvande ingediende melding eneen actuele
onderzoeksrapportage te bepalenopwelke datum devoorgenomen reductie van het
onttrekkingsdebiet magworden geëffectueerd.Wij delen indeze de mening dat het uitgevoerde
Deltares-onderzoek vannovember 2008,aangevuld met de onttrekkingsdebietgegevens vande
kalenderjaren 2007 en2008,een hoge actualiteitswaarde heeft enderhalve mag worden
beschouwd alseenactuele onderzoeksrapportage, zoals bedoeld inhet voorschrift.
Op basisvanvoorschrift 15.b is aangegeven dat bij het bepalen vande datumwaarop de
voorgenomen reductie van hetonttrekkingsdebiet magworden geëffectueerd het uitgangspunt
wordt gehanteerd dat per vermindenng vandeonttrekking met 120m3per uur eenjaar nodig is
voor hettreffen van maatregelen. Eris echter ook aangegeven daterop basis vande eerder
genoemde actuele onderzoeksrapportage aanleiding kanzijnom hiervan aftewijken.
WIJ hebbende ingediende melding, inclusief bijlagen,en het Deltares-onderzoek waar naar wordt
venwezen,beoordeeld. In het Deltares-onderzoek zijndrie scenano's doorgerekend: een
debietreductie tot 1.000 m3per uur,een reductie tot 800 m3per uureneenvolledige stopzetting.
Inalle gevallenworden op basis vaneenworst case benadering nadelige gevolgen verwacht
(afname kadestabiliteit, wateroverlast, aantasting oppervlaktewaterkwaliteit en verticale
bodembeweging), waardoor maatregelen naar verwachting nodigzullen zijn. Deminste negatieve
gevolgenworden verwacht bij het scenano vaneendebietreductie tot 1.000 m3per uur. Bijde
berekeningenwordt de kanttekening gemaakt datdezezijn uitgevoerd op basisvanworst case
aannames endat de praktijksituatie kanafwijken. Gezien deworst case aannames zouden
effecten bij reductie inde praktijk dus eerder beperkter dangroter kunnenzijndan nu
aangenomen.
Opgrondvan de berekeningenwordt inderapportage geconcludeerd dat het de voorkeur
verdient om bij reductie eenvoorzichtige strategie tevolgenwaarbij gelijktijdige monitoring vande
gevolgeneencentrale rolspeelt. Bijongewenste effecten isdantijdig ingrijpen mogelijk. Voorstel
inderapportage isde reductiestap proefondervindelijk te bepalen,waarbij als indicatie een
reductie van 50m3 per uurwordt voorgesteld.Demelding van 11oktober 2010 betreft een
dergelijkegeringe reductiestap.
Uitdegegevens over de onttrekkingsdebieten van2007 en2008 blijktdat indezejaren meerdere
malengedurende langere perioden (oplopendtot meer dan40 achtereenvolgende dagen) met
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een (gemiddeld over de dag gezien) lager debiet grondwater isonttrokken dan 1.150 m3per uur.
Over heel2008 gezien ligt het gemiddelde onttrekkingsdebiet op 1.133 m 3 per uur. Gezien de
duur endedebieten indeze penoden magworden aangenomen dat de effecten opde omgeving
groter (of inieder geval minimaal gelijk) zullenzijn geweest dan inde situatie die inde praktijk zal
gaan ontstaan bij een onttrekkingsreductie tot 1.150 m3per uur Gedurende de perioden met
lageredebietenzijngeen negatieve effecten gebleken Het isdanook metteverwachten dat door
het effectueren vande reductie van het onttrekkingsdebiet tot 1.150 m 3per uur schade of overlast
zaloptreden indeomgeving. Het feit dat een debietreductie tot hetnu specifiek gevraagde debiet
van 1.150 m3per uur niet is doorgerekend en opgenomen inhet Deltares-rapport doet aan deze
conclusie metsaf, nupraktijkgegevens dit uitwijzen.
Dedatumwaarop de reductie magworden geëffectueerd dientteworden bepaald naar
aanleiding vandetermijn die nodig isom schadebeperkende maatregelen te nemen.
Schadebeperkende maatregelen lijkengezien hetvorenstaande echter met nodig,zodat er ook
geen noodzaak bestaat omeentermijnopte leggenvoordatdereductie mag worden
geëffectueerd. WIJ benadrukken dat het bestaande monitormgsnetwerk moet worden blijven
gebruikt omzodoende degevolgen vande reductie temonitoren. Eenaanvulling op het
monitormgsnetwerk isnaar onze meningvoor deze geringe reductie met nodig.Wel verzoeken
wijuomop hetmoment dat udedebietreductie daadwerkelijk gaateffectueren hiervan melding
te doen bij het hoofdvan het bureau Bijzondere Bedrijven en Opsponng (na 1 januan 2011
bureau Bijzondere Bedrijven,Opsporing en Coördinatie) vande afdeling Handhaving (Postbus
90602,2509 LP Den Haag,telefoonnummer 070-4416346,faxnummer 070 -441 78 20,emailadres infogrondwater@pzh nl).
Besluit
Gezien degeringe voorgenomen grondwateronttrekkingsreductie, waarbij gezien ervaringen in
het verleden niet magworden verwacht dat deze reductie zalleidentot negatieve effecten opde
omgeving, mag het onttrekkingsdebiet voor degrondwateronttrekking Delft Noordte Delft de dag
naverzending vandeze brief worden gereduceerd tot 1.150 m 3per uur.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikei7 1vandeAlgemene wet
bestuursrecht (Awb) bijons eengemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet
binnenzesweken nadedagvanverzending of uitreiking van het besluitwordentoegezonden,
onder vermelding van"Awb-bezwaar" inde linkerbovenhoek vanenveloppe en bezwaarschrift
Het bezwaar moetworden gericht aan
Gedeputeerde StatenvanZuid-Holland t.a.v. het Awb-secretanaat, Postbus 90602,2509 LP Den
Haag.
Krachtens artikel6.16 vandeAlgemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar dewerking van
dit besluit met. Gelet hierop kan - alstegen dit besluit bezwaarwordt aangetekend - ingevolge
artikei 881vandeAlgemene wet bestuursrecht bijdeVoorziemngenrechter vande Rechtbank'sGravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302,2500 EH Den Haag (bezoekadres Prins
Clauslaan 60te Den Haag) eenverzoek tot hettreffen vaneenvoorlopige voorziening worden
ingediend.
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Wijverzoekenueenkopievanhetverzoekomeenvoorlopigevoorzieningtezendenaan
GedeputeerdeStatenvanZuid-Holland,Postbus90602,2509LPDen Haag.
Informatie
VoornadereinformatiekuntucontactopnemenmetdeheerC.C.L.vanderPijlvanhetbureau
BodemenGrondwatervan deprovincieZuid-Holland(telefoonnummer 070-441 6986ofperemailadresccl.vander.pijl@pzh.nl).
Hoogachtend,
GedeputeerdeStatenvanZuid-Holland,
voordezen,
mg. H.W.Spruit
hoofdbureauBodemenGrondwater
Dezebnefisdigitaalvastgesteld,hierdoorstaatergeenfysiekehandtekeningindebnef.
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DSMAnti-lnfectivesBV,ta.v.Th vanEijck,Alexander Flemmglaan 1,2613AXDelft
Gemeenschappelijke RegelingBeheerGrondwateronttrekking DelftNoord,t.av.mevrouw
J. Rombouts,Postbus 3061, 2601 DBDelft
AKD, t.a.v.E.W.J deGroot,Postbus4714, 4803ESBreda
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