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B E S C H I K K I N G
Gelijkwaardige voorziening

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht.

Onderwerp
Op 30 januari 2023 hebben wij een verzoek om gelijkwaardigheid op grond van artikel 1.8 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) ontvangen. Het betreft een verzoek voor het mogen 
plaatsen van twee kleinere vetafscheiders met een capaciteit van 0,7 liter per seconde, voor de inrichting Nieuw 
Fu Ji gelegen aan de Burgemeester Jansenlaan 51 te Zwijndrecht. Het verzoek is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-23-421358.

Aanleiding
Op 13 april 2021 is het bedrijf gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek dat er op locatie een kleinere 
vetafscheider aanwezig was die niet voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2 normen. 

De inrichting heeft een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend op 22 december 2022 (kenmerk 
Aig3tagis8s).

Projectbeschrijving
De inrichting waar de voorzieningen zijn aangelegd betreft een Surinaams en Chinees afhaal- en bezorg 
restaurant. Er worden gerechten met vlees bereid door middel van bakken en roosteren. Er wordt ook gefrituurd 
en gekookt. Bij het bereiden van voedingsmiddelen komt vethoudend afvalwater vrij. 

Op grond van het Activiteitenbesluit is de aanwezigheid van een vetafscheider verplicht. Om aan deze 
verplichting te voldoen heeft de inrichting een vetafscheider geplaatst. Echter voldoet deze vetafscheider niet aan 
de gestelde NEN-EN 1825 1 en 2. Naast de reeds geplaatste vetafscheider is de inrichting ook voornemens een 
soortgelijke vetafscheider onder de andere spoelbak te plaatsen. Met de aanvraag is toestemming gevraagd voor 
het in gebruik hebben van deze gelijkwaardige voorzieningen. 

Het verzoek
Aangegeven wordt dat binnen de locatie geen ruimte beschikbaar is om een vetafscheider te realiseren die 
voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2. Een mogelijkheid zou zijn om de vetafscheider te realiseren buiten het pand 
in de stoep. Echter vergt dit afstemming en een akkoord van de gemeente aangezien deze grond niet in 
eigendom is bij de eigenaar. Daarnaast geeft dit een ander kostenplaatje en investering. Tevens speelt mee dat 
het realiseren van een afscheider in de stoep, met medewerking van de gemeente, langere tijd kan duren. Het 
plaatsen van een (extra) inpandige afscheider kan gerealiseerd worden binnen drie tot vier weken.

Capaciteit
Op basis van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit, heeft de exploitant van de inrichting, een verzoek ingediend 
voor het in werking hebben van twee kleinere vetafscheiders met een capaciteit van 0,7 liter per seconde. Het 
gaat om een model vetafscheider dat kleiner is dan de NEN 1825 deel 1 in eerste instantie voorschrijft.

Voor de bedrijfsmatige voedselbereidingsactiviteiten zijn er twee spoelbakken in gebruik. Deze zijn aangeduid als 
spoelbak A (enkele spoelbak) en spoelbak B (dubbele spoelbak) met een uitstroomdiameter van 40 millimeter. Er 
is geen vaatwasser aanwezig en er wordt niet op de locatie gegeten. Hierdoor hoeven er geen borden/bestek te 
worden schoongemaakt. 



Zaaknummer: Z-23-421358

Documentnummer: D-23-2309419

2

Uit de capaciteitsberekeningen in het verzoek blijkt dat een vetafscheider met een capaciteit van minimaal 0,47 
liter per seconde voldoende is voor spoelbak A en minimaal 0,64 liter per seconde voldoende is voor spoelbak B. 
In de vloer is een schrobputje aanwezig. Het schrobputje in de vloer wordt afgedicht. Gezien bovenstaande 
gegevens is een vetafscheider met een capaciteit van 0,7 liter per seconde onder beide wasbakken voldoende 
voor het te lozen vethoudend afvalwater. 

Onderhoud
Op basis van de NEN-EN 1825 deel 2 dient een vetafscheider tenminste 1 keer per maand te worden geleegd, 
schoongemaakt en onderhouden. Artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om voor het 
doelmatig functioneren van de vetafscheider een andere ledigingsfrequentie toe te passen. Voor een doelmatige 
werking van de slib-vetafscheider zal zo vaak als nodig een visuele inspectie uitgevoerd moeten worden om vast 
te stellen wanneer de vetafscheider geledigd moet worden. 

De vetafscheiders worden volgens het verzoek elke drie maanden geledigd. Dit wordt gedaan door een erkend 
bedrijf. Het vet wordt dan direct afgevoerd. Bij het ledigen wordt tevens gecontroleerd wat de laagdikte is van het 
aanwezige vet. Als dit 15 cm overschrijdt zal de ledigingsfrequentie verhoogd worden. Als blijkt dat er amper 
sprake is van een drijflaag zal de ledigingsfrequentie verlaagd worden. In dit besluit is voorschrift 1.3 opgenomen 
om voor de inrichting vast te leggen wanneer de vetafscheider in ieder geval geledigd dient te worden.

Door de exploitant van de inrichting zal een logboek worden bijgehouden. In dat logboek moet worden vermeld op 
welke data een visuele inspectie is uitgevoerd, op welke data de vetafscheider is geledigd en onderhouden 
(inclusief dikte van de vetlaag) en welk bedrijf deze handelingen heeft uitgevoerd. Facturen die betrekking hebben 
op het ledigen en onderhouden van de vetafscheider moeten tenminste 5 jaar te worden bewaard zoals bedoeld 
in artikel 10.38 van de Wet milieubeheer (Wm). Daarnaast moet binnen de inrichting een instructie van de 
fabrikant aanwezig zijn over hoe de vetafscheider geleegd moet worden.

Wettelijk kader
De inrichting valt onder het toepassingsgebied van het Activiteitenbesluitbesluit. Op grond van artikel 1.8 van het 
Besluit kan het bevoegd gezag beslissen dat een andere maatregel dan de aangegeven maatregel kan worden 
toegepast, als is aangetoond dat met die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het 
milieu bereikt is.

Beoordeling
Het verzoek is beoordeeld. Tijdens deze beoordeling is gebleken dat de gelijkwaardigheid van de voorgestelde 
maatregel in voldoende mate is aangetoond. De gelijkwaardige voorziening dient conform het ingediende verzoek 
van 30 januari 2023 en de bij dit besluit gevoegde voorschriften te worden uitgevoerd.

Wij wijzen erop dat bij een toename van de bedrijfsactiviteiten, waarbij vethoudend afvalwater vrijkomt, de huidige 
vetafscheider mogelijk niet meer voldoende is. Er dient dan mogelijk een grotere vetafscheider geplaatst te 
worden die wel voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2. Ook kan dan wederom een verzoek voor een gelijkwaardige 
voorziening worden ingediend.

Besluit
Gelet op artikel 1.8 en artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit, besluiten wij:

I. dat een vetafscheider met een capaciteit van 0,7 liter per seconde mag worden geplaatst en in gebruik 
mag worden genomen onder spoelbak A zoals aangeduid in de melding Activiteitenbesluit milieubeheer 
d.d. 22 december 2022 (kenmerk Aig3tagis8s);
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II. dat een vetafscheider met een capaciteit van 0,7 liter per seconde mag worden geplaatst en in gebruik 
mag worden genomen onder spoelbak B zoals aangeduid in de melding Activiteitenbesluit milieubeheer 
d.d. 22 december 2022 (kenmerk Aig3tagis8s);

III. dat maatwerkvoorschriften worden opgelegd zoals opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

Rechtsbescherming

Bezwaar
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de 
bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking 
kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Zwijndrecht. Het indienen van een 
bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening
Heeft de aanvrager of een andere belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze 
beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige 
voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.
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Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
namens dezen,

Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 15 maart 2023
Verzonden op: 20 maart 2023

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Nieuw Fu Ji;
- Equipe Adviseurs;
- Gemeente Zwijndrecht.
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Bijlage 1

1. Maatwerkvoorschriften

1.1.
Voor de doelmatige werking van de vetafscheiders met slibvangput moet regelmatig een visuele controle 
worden uitgevoerd.

1.2.
De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.1 moeten minimaal eens per twee weken worden 
uitgevoerd.

1.3.
Indien het slibscheidingsdeel van een vetafscheider voor 50% is gevuld met slib en/ of indien het 
vetscheidingsdeel van een afscheider is gevuld met 15 cm vet, moet de vetafscheider direct worden geledigd 
door een daartoe erkend bedrijf.

1.4.
De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.1, de onderhoudsdata, de dikte van de vetlaag en de data 
dat een vetafscheider met slibvangput is geledigd, moeten worden bijgehouden in een logboek.

1.5.
In het logboek als bedoeld in voorschrift 1.4, moeten elk kalenderjaar de data, tijden en ledigingsfrequenties 
worden bijgehouden en de naam/ contactpersoon van het bedrijf (de bedrijven) die de lediging heeft/ hebben 
uitgevoerd.

1.6.
De gebruiksinstructies van de leverancier over lediging van de vetafscheider moeten aanwezig zijn binnen de 
inrichting.




