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B E S C H I K K I N G
Intrekken maatwerkvoorschriften (ambtshalve)

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp
Op 8 augustus 2008 hebben wij een melding ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer" 
(hierna: het Besluit). Dit voor het oprichten van een inrichting, zijnde een kleinschalige patisserie, gelegen aan de 's 
Heer Boeijenstraat 2 te Dordrecht.
Aan de hand van deze melding en het op 21 augustus 2008 ingediende verzoek om maatwerk (afzien van de 
verplichting voor het hebben van een vetafscheider) zijn er aanvullende maatwerkvoorschriften (d.d. 9 april 2009 met 
kenmerk: 2009008694) aan de inrichting verbonden.
Op 5 mei 2021 is er door ons een melding ontvangen van Christa's Cookies met de mededeling te gaan verhuizen 
van de 's Heer Boeijenstraat 2 te Dordrecht naar de Steegoversloot 56 te Dordrecht. Hierdoor zijn de 
maatwerkvoorschriften die voor Christa's Cookies op 9 april 2009 zijn opgelegd voor de 's Heer Boeijenstraat 2, 
overbodig geworden. Om deze reden hebben wij besloten om de op 9 april 2009 (kenmerk: 2009008694) opgelegde 
maatwerkvoorschriften ingevolge artikel 8.42 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) in te trekken.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.42 lid 7 van de Wet 
milieubeheer jo. artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Zienswijzen
Bij brief van 12 juli 2021, met kenmerk D-21-2157782, hebben wij ons voornemen kenbaar gemaakt om de 
genoemde voorschriften in te trekken. Door middel van voornoemde brief is de patisserie in de gelegenheid gesteld 
om binnen 2 weken na verzenddatum van deze brief een zienswijze tegen dit voornemen naar voren te brengen. Van 
deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Besluit
Gelet op artikel 8.42, lid 4 van de Wet milieubeheer, besluiten wij de op 9 april 2009 verleende 
maatwerkvoorschriften voor de inrichting gelegen aan de 's Heer Boeijenstraat 2 te Dordrecht krachtens de Wet 
milieubeheer in te trekken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze 
beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de 
burgemeester en wethouders van Dordrecht. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 
weken na de datum van verzending van deze beschikking.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
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Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van 
een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling 
Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokkenbelangen, dat vereist.
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Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 4 augustus 2021
Verzonden op: 4 augustus 2021

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Christa's cookies
- Intern: Toezicht en Handhaving OZHZ
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Motivatie voor het verzoek tot intrekken van de maatwerkvoorschriften
Het bedrijf heeft zich in 2008 gevestigd in het pand aan de 's Heer Boeijenstraat 2 te Dordrecht. Op deze locatie werd 
een kleinschalige patisserie gerund. Er werden dus op kleinschalig niveau voedingsmiddelen bereid. Met het 
opleggen van maatwerkvoorschriften kon destijds de doelmatige werking van het vuilwaterriool worden gewaarborgd. 

Inmiddels is de eigenaar voornemens om het bedrijf op 9 juli 2021 te verhuizen naar Steegoversloot 56 te Dordrecht. 
Hiermee zijn de maatwerkvoorschriften die opgelegd zijn voor de 's Heer Boeijenstraat 2 te Dordrecht overbodig 
geworden.

Uit voorgenoemde blijkt dat er thans geen noodzaak meer is voor maatwerkvoorschriften om de doelmatige werking 
van het vuilwaterriool te waarborgen. Om deze reden kunnen de maatwerkvoorschriften (d.d. 9 april 2009 met 
kenmerk: 2009008694) worden ingetrokken.

Overwegingen betreffende het ambtshavle intrekken van de maatwerkvoorschriften
Bij de beslissing zijn de belangen van de bescherming van het milieu betrokken. De vigerende voorschriften bevatten 
geen voorschriften welke het intrekken in de weg staan. Verder is er ook geen aanleiding om met betrekking tot het 
beëindigen van deze activiteit voorschriften te stellen.

Conclusie
Gezien het voorgaande zien wij geen bezwaren die het intrekken van de maatwerkvoorschriften in de weg zouden 
staan. De maatwerkvoorschriften, voor de betreffende locatie, kunnen daarom ook geheel worden ingetrokken.




