Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:
(ONTWERP) BESCHIKKING MAATWERKVOORSCHRIFTEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Aanvraag en ontwerpbesluit
Met ingang van 21 juni 2018 ligt met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage het
ontwerpbesluit op grond van het Activiteitenbesluit ten aanzien van het stellen van maatwerkvoorschriften
voor het niet hoeven installeren van een vetafscheider en slibvangput voor
aan het
Marktplein 32 te Twello
Het zaaknummer van deze procedure is Z-MAATWERK-2018-000738.
Alle stukken liggen ter inzage van 8.30 tot 12.15 uur in het gemeentehuis van Voorst, balie afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA TWELLO. Het
ontwerpbesluit kan, na telefonische afspraak, 's middags of 's avonds worden ingezien. Afspraken hiervoor
kunnen worden gemaakt met Gerard Rabeling. Zijn telefoonnummer is (0571) 27 93 51. Deze publicatie en
het ontwerpbesluit zijn ook digitaal beschikbaar gesteld. Op de website www.voorst.nl onder Actueel |
Bekendmakingen | Ontwerpbesluiten kunt u de stukken bekijken.
Zienswijze
Iedereen kan gedurende de bovengenoemde periode zijn zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar
voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders. Per e-mail is dit
mogelijk via gemeente@voorst.nl. Vermeldt u daarbij dat het gaat om het ontwerpbesluit inzake het in
ontwerp verlenen van een omgevingsvergunning (met bijbehorend zaaknummer). Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Twello, 20 juni 2018

J.T.H.M. Penninx, burgemeester
E.J.M. van Leeuwen, secretaris

Wet milieubeheer
Ontwerpbeschikking

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Voorst inzake het uitvoering
geven aan de bevoegdheid om op verzoek op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
een maatwerkvoorschrift te stellen inzake het aspect afvalwater voor
,
gevestigd aan het Marktplein 32 te Twello: kadastraal bekend gemeente Twello, sectie B,
nummer 7715.

Datum ontwerpbeschikking: 30 mei 2018

Zaakdossier: DOS-2018-020892
Documentnummer: 2018-278092

Besluit
1

Onderwerp
De inrichting is gelegen aan het Marktplein 32 te Twello: kadastraal bekend
gemeente Twello, sectie B, nummer 7715.
De activiteiten binnen de inrichting bestaan voornamelijk uit het bereiden en
serveren van koude en warme broodjes, taart, koffie, thee en alcoholvrije dranken
De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer
(hierna: het Activiteitenbesluit). Op 9 november 2017 hebben wij een melding op
grond van het Activiteitenbesluit ontvangen. Op 28 februari 2018 is deze melding
volledig bevonden. Binnen de inrichting is geen vetafscheider aanwezig.
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Procedure
De voorbereiding van de beschikking tot het stellen van maatwerkvoorschriften
heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht.

3

Besluit
Gelet op het voorgaande hebben wij besloten om op verzoek op grond van artikel
3.131, lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, een maatwerkvoorschrift te
stellen ten behoeve van
gevestigd aan het Marktplein 32 te
Twello kadastraal bekend gemeente Twello, sectie B, nummer 7715, waarbij het
toepassen van een vetafscheider niet is vereist.
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Ondertekening
Het college van burgemeester en wethouders van Voorst,
namens deze,

W.M. van Dam
teammanager Vergunningen Omgevingsdienst Veluwe IJssel

5

Rechtsmiddelen
De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken wordt gepubliceerd en ter inzage
gelegd. Binnen zes weken na de publicatiedatum kunnen eventuele zienswijzen
tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking worden ingediend. Voor meer
informatie wordt verwezen naar de publicatie.
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Maatwerkvoorschriften
Maatwerkvoorschrift 1
Op basis van de huidige bedrijfsvoering is het niet noodzakelijk om het
vethoudende afvalwater afkomstig uit de ruimte waar voedingsmiddelen worden
bereid door een vetafscheider en een slibvangput te leiden.
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Procedurele overwegingen
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Wettelijk kader
Bij het bereiden van broodjes dient overeenkomstig artikel 3.131, lid 4 van het
Activiteitenbesluit het afvalwater dat hierbij vrijkomt, voor vermenging met ander
bedrijfsafvalwater, worden geleid door een vetafscheider en slibvangput.
Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 3.131, lid 5 van het
Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag artikel 3.131, lid 4 van het
Activiteitenbesluit bij maatwerkvoorschrift niet van toepassing verklaren.
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Bevoegd gezag
Gezien de aard en de omvang van de inrichting zijn wij op basis van artikel 8.42
van de Wet milieubeheer bevoegd tot het stellen van maatwerkvoorschriften.
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorst heeft de
bevoegdheid om besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de Wet milieubeheer te nemen overgedragen aan
Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Hieraan ligt het Mandaatbesluit Omgevingsdienst
Veluwe IJssel d.d. 13 mei 2014 ten grondslag.
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Inhoudelijke overwegingen
De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan het stellen van de
maatwerkvoorschriften.
Artikel 3.131, lid 4 schrijft voor dat het vethoudende afvalwater, afkomstig uit de
ruimte waar voedingsmiddelen worden bereid, voorafgaand aan de vermenging met
ander afvalwater wordt geleid door een vetafscheider en slibvangput.
Blijft de doelmatige werking van de voorziening voor het beheer van afvalwater
(riolering) gegarandeerd, dan kan artikel 3.131, lid 4 van het Activiteitenbesluit niet
van toepassing worden verklaard. Hiertoe dient een maatwerkvoorschrift te worden
opgesteld.
Binnen de inrichting is geen vetafscheider aanwezig.
Op 6 februari 2018 heeft
een verzoek tot maatwerkvoorschrift op
grond van artikel 3.131, lid 5 van het Activiteitenbesluit ingediend tot vrijstelling
van het in werking hebben van een vetafscheider en slibvangput.
Uit de op 28 maart 2018 uitgevoerd bedrijfsbezoek blijkt dat bij het bereiden van
broodjes in zeer beperkte mate vethoudend afvalwater vrijkomt. Om deze reden
kan vrijstelling worden verleend van artikel 3.131, lid 5 van het Activiteitenbesluit.
Dit houdt in dat het hebben van een vetafscheider en slibvangput niet is vereist.
De activiteiten binnen de inrichting bestaan voornamelijk uit het bereiden en
serveren van koude en warme broodjes, taart, koffie, thee en alcoholvrije dranken.
In de keuken wordt een oven en kookplaat gebruikt. Er is een wasbak en
vaatwasmachine aanwezig. Er is geen frituur aanwezig. Het aanwezige vet wordt
verwijderd met keukenpapier en gedeponeerd in de afvalcontainer.
De geringe hoeveelheid aan vetten in het te lozen afvalwater in combinatie met de
hoeveelheid te lozen afvalwater maken het aannemelijk dat het lozen van
afvalwater zonder toepassing van een vetafscheider geen nadelige gevolgen heeft
voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.
Het niet van toepassing verklaren van artikel 3.131, lid 4 van het Activiteitenbesluit
is aanvaardbaar.
Indien blijkt dat de doelmatige werking van de riolering wordt belemmerd als
gevolg van de afvalwaterlozing afkomstig uit het bedrijf, dan behouden wij ons het
recht om alsnog een vetafscheider en/of slibvangput voor te schrijven.
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