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Geachte directie,
Hierbij treft u een besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zaanstad, waarbij maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld ten behoeve van uw aan
de Peperstraat 131 te Zaandam gelegen inrichting. Dit besluit is namens genoemd college
genomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).
In het besluit wordt nader gemotiveerd waarom tot de wijziging is overgegaan. Het besluit is
als volgt opgebouwd:
A – Onderwerp
B – Procedurele aspecten
C – Overwegingen
D – Zienswijzen
E – Besluit (inclusief voorschriften)
Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken.
Een kennisgeving van het besluit wordt gepubliceerd in Het Zaans Stadsblad en op de
website www.odnzkg.nl.

Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten.
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BESLUIT TOT HET STELLEN VAN MAATWERKVOORSCHRIFTEN

A ONDERWERP
Dit besluit heeft betrekking op de aan de Peperstraat 131 te Zaandam gelegen inrichting van
Papa John’s en strekt ertoe maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 van de Wet
milieubeheer juncto artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: ABM)
vast te stellen.
Het besluit vloeit voort uit het verzoek van Papa John’s van 1 december 2017 als gevolg van
de melding Activiteitenbesluit dd. 22 november 2017.

B PROCEDURELE ASPECTEN
Van toepassing zijnde regelgeving en maatwerkmogelijkheid
De onderhavige inrichting wordt aangemerkt als een zgn. inrichting type B, zoals bedoeld in
artikel 1.2 van het ABM. Dit is een inrichting waarvoor geen omgevingsvergunning milieu
nodig is. De inrichting valt daardoor volledig onder de direct werkende bepalingen van het
ABM.
Naast deze direct werkende bepalingen in het ABM bestaat er voor het bevoegd gezag de
mogelijkheid om in bepaalde gevallen zgn. maatwerkvoorschriften vast te stellen waarbij van
de direct werkende bepalingen kan worden afgeweken.
Maatwerkvoorschriften kunnen ambtshalve of op verzoek door het bevoegd gezag worden
vastgesteld. In artikel 3.131 vijfde lid, van het ABM wordt een dergelijke
maatwerkmogelijkheid voor het onderwerp “afvalwater lozen zonder vetafscheider” geboden.
Bevoegd gezag
Gelet op het bepaalde in artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer juncto artikel 1.2
van het ABM, zijn wij bevoegd tot het stellen van maatwerkvoorschriften aan de onderhavige
inrichting.
Voorbereidingsprocedure
Wij hebben dit besluit met toepassing van de artikelen 3.8 en 3.9, eerste en tweede lid, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Afdeling 4.1.2 van de Algemene wet
bestuursrecht voorbereid.
In dat kader hebben wij de inrichtinghouder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen met
betrekking tot ons voornemen om maatwerkvoorschriften vast te stellen, naar voren te
brengen.
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C OVERWEGINGEN
Papa John’s heeft verzocht om op deze locatie voedsel te mogen bereiden zonder toepassing
van een slibvangput/vetafscheider, omdat zij meent dat het te lozen afvalwater weinig tot
geen vet bevat.
Uit de verstrekte gegevens bij het verzoek om maatwerk, ingediend op 1 december 2017,
geeft Papa John’s het volgende aan: Er worden geen tot weinig vethoudende producten
gebruikt. Pizza’s worden gebakken op bakpapier in een oven. Kipwings worden slechts
opgewarmd. Er zijn geen zitplaatsen en derhalve geen afwas van servies.
Op basis van artikel 3.131 lid 4 moet vethoudend afvalwater afkomstig van het bereiden van
voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten, voorafgaand aan de vermenging
met ander niet- vethouden afvalwater geleid worden door een slibvangput en vetafscheider
die voldoen aan de NEN-EN 1825-1 en 2.
Artikel 3.131 vijfde lid biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om bij maatwerkvoorschrift
het vierde lid niet van toepassing te verklaren en het lozen zonder een slibvangput en
vetafscheider toe te staan gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie
met de hoeveelheid te lozen afvalwater, het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de
doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.
Op basis van het door Papa John’s ingediende verzoek en haar inhoudelijk uiteenzetting van
de bedrijfsvoering zijn wij van mening dat er vooralsnog geen slibvangput/vetafscheider in
de vuilwaterrioolafvoer van de keuken benodigd is.
Artikel 2.2. vierde lid biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om eisen te stellen aan de
maatregelen die getroffen moeten worden om nadelige gevolgen voor het gemeentelijke
vuilwaterriool te voorkomen.
Indien de bedrijfsvoering wijzigt en/of dat blijkt dat de lozing wel nadelige gevolgen voor de
doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater oplevert vervalt
deze vrijstelling en moet er alsnog voldaan worden aan artikel 3.131 vierde lid.
D ZIENSWIJZEN
Geen
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E BESLUIT
Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen, de volgende
maatwerkvoorschriften vast te stellen:
1.

Artikel 3.131 vierde lid van het Activiteitenbesluit – het verplicht toepassen van een
slibvangput/vetafscheider -wordt niet van toepassing verklaard op de inrichting
gelegen aan de Peperstraat 131 te Zaandam.

2.

Voorschrift 1 geldt alleen als de activiteiten die door de drijver van de inrichting
worden uitgeoefend en de situatie, zoals gekenschetst in het verzoek van de
Papa John’s d.d. 1 december 2017, met elkaar overeenstemt.

3.

Het te lozen afvalwater afkomstig uit de spoelbak(ken) in de keuken mag alleen in
het gemeentelijk vuilwaterriool worden gebracht als het:
a. geen grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat;
b. geen stankoverlast veroorzaakt;
c. geen tot weinig vet bevat.
Om aan dit voorschrift te voldoen moet het gebruikte serviesgoed/keukengerei eerst
droog van vaste afvalstoffen worden ontdaan. Deze afvalstoffen moeten als droge
afvalstof worden afgevoerd. Daarna moet met keukenpapier het
serviesgoed/keukengerei etc. worden ontdaan van vetresten. Ook dit keukenpapier
moet als droge afvalstof worden afgevoerd. Pas daarna mag het
serviesgoed/keukengerei etc. worden afgespoeld c.q. worden afgewassen, waarbij
het afvalwater geloosd mag worden op het gemeentelijk vuilwaterriool.

4.

De lozing van bedrijfsafvalwater op het riool mag de doelmatige werking van het
openbaar rioolstelsel niet belemmeren.

5.

Als blijkt dat het rioolstelsel in de directe omgeving van de inrichting vervuild raakt
met vetten, die herleid kunnen worden aan uw inrichting kan Papa John’s
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadekosten.

Inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (artikel 20.3,
eerste lid, van de Wet milieubeheer).
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
voor deze,
mevrouw S.C. Kasifa
Waarnemend teammanager Vergunningverlening
Portefeuille Milieu
Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer
informatie: https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitalewerkwijze
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Bezwaarclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit
binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000,
1500 GA Zaandam.
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het
referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de
reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in,
stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het
bezwaarschrift te vermelden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden
gevraagd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem.
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de 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. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening
gebracht.
Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.
Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u kosteloos de brochure ‘Bezwaar
en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal
tarief) of downloaden van de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegeneen-beslissing-van-de-overheid.
Dat kan ook via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een
DigiD nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.
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