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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-692220748 (DOS-2019-
0003648)

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3510 van de VVD over Vergunning WKO-installaties

Advies

1 .  Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3510 van de VVD inzake Vergunning

WKO-installaties

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van de statenvragen 3510

van de VVD inzake Vergunning WKO-installaties.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
Beantwoording Statenvragen VVD over Vergunning WKO-installaties

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 mei 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 29 april jl. heeft de VVD in de staten een aantal vragen gesteld over de mogelijkheden om een

WKO--installatie zonder vergunning te Rijswijk te legaliseren. In de bijlage treft u de antwoorden

op deze statenvragen aan.

Door de toezichthouder is in 2013 geconstateerd dat op genoemde locatie sprake was van dit

systeem. Het bleek zonder officiële melding aan de provincie  in het eerste watervoerende pakket

te zijn geplaatst. 

Beide zaken zijn juridisch niet in de haak; het eerste punt op basis van (de toenmalige)  landelijke

regelgeving, het tweede punt op basis van provinciale regelgeving. Wanneer er voor een gebied

voor een aantal WKO-systemen een zogenoemd bodemenergieplan wordt opgesteld waarin alle

bodembelangen worden afgewogen, kan eventueel een systeem in het eerste watervoerende

pakket worden geplaatst/getolereerd. 

Omdat een dergelijk plan hier niet aan de orde was, heeft de eigenaar in 2016 van de provincie

(in casu  de ODH)  drie  jaar de tijd  gekregen om óf een vergunbare aanvraag te doen (voor een

dieper watervoerend pakket)  óf om de WKO te beëindigen en op een andere energievoorziening

over te gaan. Hierover is door de ODH recent nog met de eigenaar gecommuniceerd.

 

Financieel en fiscaal kader

n.v.t.

 

Juridisch kader

Het nationaal  kader wordt gevormd door de Waterwet (vergunningverlening WKO-systemen).

Het provinciale kader  wordt beschreven in  de omgevingsvisie Zuid-Holland (toendertijd de Visie

Ruimte & Mobiliteit) en de beleidsregel ‘Open bodemenergiesystemen in bodemenergieplannen

Zuid-Holland 2016’.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Geen

 

3 Proces

 Geen bijzonderheden

 

4 Participatie

 Geen bijzonderheden

 

5 Communicatiestrategie

 Geen bijzonderheden


