Ontwerpbeschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant
voor de wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van Brabant Water N.V. ten
behoeve van de openbare drinkwatervoorziening te Veghel.

1. Inleiding
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, bevoegd gezag in het kader van de
vergunningverlening krachtens de Waterwet, heeft van Brabant Water N.V. op 12 december
2013 een verzoek ontvangen voor wijziging van de vergunning ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening Veghel, nr. 2756020, d.d. 24 januari 2012. De wijziging betreft een
aanpassing van de kadastrale percelen waarop de winning mag plaatsvinden.
2. Bevoegd gezag
De Omgevingsdienst Brabant Noord is door het college van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant gemandateerd om de Waterwetvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de
omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle
aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.
3. Procedure
Op de voorbereiding van een beschikking voor wijziging van de vergunning is afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.
De ontwerpbeschikking lag van 1 mei 2014 tot en met 12 juni 2014 ter inzage.
4. Vergunningsituatie Waterwingebied Veghel
Het onder 1 genoemd voornemen tot wijziging betreft de vergunning van:
Naam:
Brabant Water NV, Postbus 1068, 5200 BC ’s-Hertogenbosch
Locatie:
Waterwingebied Veghel
Debiet:
Vergunningscapaciteit maximaal 12 miljoen m3 per jaar
Doel:
Openbare drinkwatervoorziening. Het opgepompte water wordt
gebruikt voor de bereiding van drinkwater.
Kadastrale percelen: Gemeente Veghel, sectie N, nrs. 118, 119, 120, 121, 122, 346, 347, 369,
370, 833, 834, 1216, 1218, 1325en 1326.
In het kader van de wet Voorkeursrecht gemeente, zal Brabant Water de percelen kadastraal
bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 1216 en 1326 (ged.) overdragen aan de gemeente
Veghel.
Om voldoende winningscapaciteit te kunnen realiseren heeft Brabant Water de volgende
percelen aangekocht, dan wel een verkoopovereenkomst gesloten; kadastraal bekend
gemeente Veghel, sectie N, nr. 448, 461, 1220 (ged.), 1221, 1521 en gemeente Erp, sectie P,
nrs. 483, 488 en 2076. Brabant Water verzoekt deze percelen aan de vergunning toe te voegen.
5. Beoordeling gevraagde wijziging
Uitbreiding van de percelen waarop de winning mag plaatsvinden wordt nodig geacht om de
bij besluit van 24 januari 2012, nr. 2756020 toegestane uitbreiding van de onttrekking te
kunnen realiseren. De toe te voegen percelen ligt dichtbij het zwaartepunt van de
uitbreiding van de winning, zoals deze is verleend bij besluit van 24 januari 2012.
6. Afweging van Belangen
Bij het beschrijven van de effecten van de winningsuitbreiding in 2012 is niet uitgegaan van de
ligging van de individuele pompputten maar van het zwaartepunt van de winning. Omdat de
toe te voegen percelen in de omgeving van het zwaartepunt van de winning liggen zal het
beschreven effect van de winning op de omgeving, nagenoeg ongewijzigd blijven.
7. Conclusie
Gelet op voorgaande overwegingen zullen wij de aan Brabant Water NV de gevraagde wijziging
toe staan.
8. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
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Als bevoegd gezag in het kader van de vergunningverlening krachtens de Waterwet, besluiten
wij:
1.
aan het besluit van 24 januari 2012, nummer 2756020, waarbij vergunning werd
verleend voor een grondwaterwinning ten behoeve van de openbare watervoorziening
op waterwingebied Veghel, met een maximale hoeveelheid van 12 miljoen m3 per jaar,
bij punt 6.1, toe te voegen, ”De winning mag plaatsvinden op de kadastrale percelen,
Gemeente Veghel, sectie N, nrs. 118, 119, 120, 121, 122, 346, 347, 369, 370, 448,
461, 833, 834, 1218, 1220 ged., 1221, 1325en 1326 ged., 1521 en gemeente Erp,
sectie P, nrs. 483, 488 en 2076”
2.
de overige onderdelen van de vergunning blijven onverkort van kracht.

’s-Hertogenbosch, 1 mei 2014
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze, afdelingsmanager Vergunningen

drs. M.H. Pepping
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