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Geachte mevrouw Lakhloufi-Vural,

Op 25 oktober 2019 ontvingen wij van u een melding oprichting van uw bedrijf, gelegen aan 
Gildenplein 20 te Heemskerk, in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De 
melding betreft het bereiden van voedingsmiddelen. Deze melding is bij ons geregistreerd 
onder kenmerk ODIJ-Z-19-069781. Bovendien ontvingen wij van u op 25 oktober 2019 per 
e-mail een verzoek tot gelijkwaardigheid voor het hebben van een vetafscheider welke niet 
voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2. Aan het Activiteitenbesluit zijn artikelen verbonden 
waaraan uw bedrijf moet voldoen om het milieu te beschermen. Naar aanleiding hiervan 
berichten wij u het volgende. 

Melding compleet
Wij hebben de verstrekte gegevens beoordeeld op hun volledigheid en geconstateerd dat uw 
melding conform afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit is ingediend. 

Gelijkwaardigheid
In artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit is bepaald dat het bevoegd gezag kan beslissen of 
een andere maatregel kan worden toegepast dan de maatregelen die zijn aangegeven in het 
Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling. Met deze maatregel moet een ten minste 
gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu worden bereikt. U verzoekt ons om in 
afwijking van artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit toe te staan dat u gebruik maakt van 
een vetafscheider die niet voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2.

Overweging
De vetafscheider die u wilt laten plaatsen, voldoet niet aan NEN-EN 1825-1 en 2. Het lozen 
van vethoudend afvalwater in een vuilwaterrioolstelsel zonder vetafscheider en slibvangput, 
die voldoen aan NEN-EN 1825-1 en 2, kan leiden tot verstoppingen. 

verzenddatum



Rioolverstoppingen door gestold vet zijn een veelvoorkomend verschijnsel, welke aanleiding 
kunnen geven tot hinder, overlast en milieuverontreiniging. Door de verstopping kan het 
rioolwater niet worden afgevoerd en kan het riool overlopen. Dit kan leiden tot (riool)water 
op straat, tot (riool)water in particuliere woningen of in uw bedrijf en in extreme gevallen tot 
riool overstorten, waardoor ongezuiverd rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd. 
Dit laatste leidt tot vissterfte.

Zelfs als er nog geen sprake is van verstoppingen, kan gestold vet al de afvoercapaciteit van 
de riolering nadelig beïnvloeden. Het is dus van belang dat voorkomen wordt dat er vet in 
het riool terecht komt.

In artikel 3.131, vierde lid, van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat, wanneer er vanuit 
een inrichting afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee 
samenhangende activiteiten wordt geloosd, het vethoudend afvalwater voorafgaand aan de 
vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater wordt geleid door een vetafscheider en 
slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. Superbowl is 
een restaurant waar personen een lunch en diner kunnen nuttigen. Het restaurant is zeven 
dagen in de week geopend van 12:00 tot 22:00 uur. Er zijn een frituur, een grill en een 
vaatwasser aanwezig. Er wordt gebraden, gegrilld en gefrituurd. Het eten wordt geserveerd 
op wegwerpbordjes (bowls). Vuile vaat van de bereiding van het voedsel wordt met papier 
afgenomen en het vet wordt in de afvalbak gedeponeerd. Hiermee wordt geborgd dat er een 
minimale hoeveelheid vethoudend afvalwater vrijkomt. Bij Superbowl is een vetafscheider 
aanwezig welke niet voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2.

Besluit
Gebaseerd op het bovenstaande en artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit besluiten wij 
akkoord te gaan met uw verzoek om gelijkwaardigheid om een vetafscheider te gebruiken 
die niet voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2. Deze gelijkwaardige situatie is enkel haalbaar 
wanneer u zich aan de onderstaande voorwaarden houdt.

Voorwaarden
1. In de directe nabijheid van de plaats waar vuile vaat en apparatuur met water wordt 

schoongemaakt, dan wel in de vaatwasser wordt geplaatst, dient een keukenrol 
opgehangen te worden. Voordat vuile vaat en apparatuur wordt schoongemaakt met 
water, dan wel in de vaatwasser wordt geplaatst, moet het eerst met behulp van papier 
worden afgeveegd, waarna het papier met voedsel- en vetresten in een afvalbak 
gedeponeerd moet worden.

2. Op een goed zichtbare plaats moet een werkinstructie zijn opgehangen, zodat het voor 
de medewerkers duidelijk is hoe zij moeten handelen. Hiermee wordt geborgd dat er een 
minimale hoeveelheid vetten en/of oliën in het afvalwater terecht komt.



Mocht u zich niet aan voornoemde voorwaarden houden, dan wel in de toekomst de situatie 
veranderen en meer vet worden geloosd, dan behouden wij de mogelijkheid om dit besluit in 
te trekken en u een vetafscheider en slibvangput voor te schrijven die wel voldoen aan NEN-
EN 1825-1 en 2, dan wel handhavend op te treden.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Roosjen, bereikbaar op 
bovengenoemd telefoonnummer. 

Hoogachtend,
namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond,

L.A. Pannekeet
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt

Bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 

bij het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. De termijn hiervoor 

bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn 

ondertekend en moet tenminste bevatten de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het 

aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de 

werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken moet, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om 

voorlopige voorziening worden gericht aan de  Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. De rechter is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 

belangen, dat vereist. Wij wijzen u erop dat voor het indienen van een dergelijk verzoek griffierecht is verschuldigd. 

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 

(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

