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Geachte mevrouw Godfroy,

Op 1 september 2020 ontvingen wij van u een melding van de oprichting van uw bedrijf, 
gelegen aan Julianalaan 6 te Heemstede, in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
Op 20 oktober 2020 deelden wij u per brief met kenmerk ODIJ-Z-20-083865 mee, dat wij uw 
melding hebben beoordeeld en in orde hebben bevonden.

Op grond van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften opleggen. 
Op 20 oktober 2020 hebben wij per brief met ODIJ-Z-20-083865 u het voornemen tot het 
opleggen van maatwerkvoorschriften aangekondigd. Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om 
binnen twee weken na bekendmaking van het voornemen uw zienswijze hierover bij ons in te 
dienen. Omdat na het voornemen nog een definitief besluit genomen moet worden, doen wij u 
hierbij het definitieve besluit voor het verbinden van maatwerkvoorschriften toekomen. Het 
besluit wijkt niet af van het voornemen.

Procedure
Het besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften doorloopt de voorbereidingsprocedure 
op grond van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht. U heeft overeenkomstig artikel 
4:8 van de Algemene wet bestuursrecht na bekendmaking van het voornemen uw zienswijze 
kunnen inbrengen. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt. 

Vetafscheider en slibvangpit
Het lozen van vethoudend afvalwater in een vuilwaterrioolstelsel zonder vetafscheider en
slibvangput kan leiden tot verstoppingen. 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. 

verzenddatum



Zelfs als er nog geen sprake is van verstoppingen kan gestold vet wel 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 worden 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. Op grond van
artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit kan bij maatwerkvoorschriften worden
bepaald dat het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput is toegestaan indien, gelet op het
vetgehalte in het te lozen water in combinatie met de hoeveelheid te lozen water, het lozen
geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer
van het afvalwater.
verzenddatum
Motivatie
Loco Coffee is gevestigd aan Julianalaan 6 te Heemstede. Het is een koffiebar waar overdag 
ontbijt, lunch, taart, koffie of andere non-alcoholische dranken worden verstrekt. Loco Coffee is 
geopend van 9:00-17:00 en is de gehele week open. Er zijn ongeveer 25 zitplaatsen. Binnen de 
inrichting bevinden zich een inductiekookplaat, een oven en een vaatwasmachine. Alles wordt 
vers bereid zonder toevoegingen van vet. Er wordt binnen de inrichting niet gefrituurd.

Het is dan ook niet aannemelijk dat bij een lozing zonder vetafscheider en slibvangput de
voorziening voor het beheer van het afvalwater nadelige gevolgen zal ondervinden. Mocht
echter in de toekomst de menukaart of de situatie veranderen en meer vet worden geloosd, dan
behouden wij de mogelijkheid om alsnog dit maatwerk in te trekken en u een vetafscheider en
slibvangput voor te schrijven.

Maatwerkbesluit
Op grond van bovenstaande overwegingen en artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit
zijn wij voornemens om de volgende maatwerkvoorschriften aan de inrichting Loco Coffee,
gevestigd aan Julianalaan 6 te Heemstede, op te leggen.

M.1 Artikel 3.131, vierde lid, van het Activiteitenbesluit is niet van toepassing.

Toelichting: In artikel 3.131, vierde lid, van het Activiteitenbesluit wordt gesteld dat het
vethoudend afvalwater door een vetafscheider en slibvangput moet worden geleid. Met het niet
van toepassing verklaren van dit artikel vervalt deze verplichting.



M.2 In de directe nabijheid van de plaats waar keukengerei en apparatuur met water wordt
schoongemaakt dient een keukenrol opgehangen te worden. Voordat keukengerei en
apparatuur wordt schoongemaakt met water moet het eerst met behulp van papier
worden afgeveegd, waarna het papier met voedsel- en vetresten in een afvalbak
gedeponeerd moet worden.

M.3 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.

Geur
Voor het voorkomen van geurhinder zijn er in artikel 3.103 van de Activiteitenregeling regels 
opgenomen voor een inrichting waar voedingsmiddelen worden bereid voor derden. 
Binnen uw inrichting is de activiteit voedselbereiding met vrijkomende bakdampen dermate 
kleinschalig dat wij de gerealiseerde uitmonding van de bakdampafvoer op dit moment als 
afdoende beoordelen. Hierbij merken wij op dat wanneer de huidige bedrijfsvoering veranderd 
waardoor er sprake kan zijn van een toename van de bakdampen afkomstig van uw inrichting of 
wanneer er zich klachten van omwonenden aandienen met betrekking tot geurhinder, wij wel 
zullen oordelen dat de bakdampafvoer aan de gestelde regels in artikel 3.103 van de 
Activiteitenregeling dient te voldoen. 

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

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Heemstede,

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 college van burgemeester en wethouders van Heemstede, afdeling Algemene Juridische Zaken, 

Raadhuisplein 1, 2100 AJ Heemstede. 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

