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Algemeen
Betreft Controlerapport
Zaaknummer Z2022-ODT-011177-001
Naam inrichting Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Adres Gravendijk 6
Postcode, woonplaats 7665 SK, Albergen
Contactpersoon
Bezoekdatum 18 oktober 2022
Bezoektijd 10.30 tot 12.30
Controleur (s)
Gesproken met (naam/functie)
Met toestemming op perceel Ja. Op afspraak
Aanleiding controle Handhavingsverzoek inzake lozing afvalwater (keukenvet)
(voorgeschiedenis) op een sloot langs de Gravendijk.
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Tijdens de controle is het volgende geconstateerd:
KVK 71101241

BTW NL858579509B01

IBAN NL48 BNGH 028 5175 416

BIC BNGHNL2G
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Voorschrift

Artikel 3.131 lid 4
Het vethoudende afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet- 
vethoudend afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen 
aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2.

Overtreding
Geen

Overtreder(s)
Geen

Beschrijving

Tijdens het controlebezoek is vast gesteld dat de inrichting momenteel niet in 
werking is. Er is op dit moment geen sprake van bedrijfsmatige activiteiten in de zin 
van de Wet Milieubeheer.

De keuken en de zuiveringstechnische voorziening zijn gelegen aan de noordzijde 
van de perceel grenzend aan de Braakvenweg. Vastgesteld is, na opening van de 
zuiveringtechnische voorziening, dat hierin zich geen afvalwater bevond. Eveneens 
is vast gesteld dat de keuken buiten werking is, (gedeeltelijk) wordt verwijderd en 
vervangen. Onder meer is men bezig gasgestookte kooktoestellen te vervangen 
door gasloze apparatuur.

Er is geen lozing van vethoudende afvalwater en aldus is er geen overtreding van 
voorschrift Artikel 3.131 lid 4 en is er eveneens geen lozing van deze 
afvalwaterstroom in strijd met voor 2.2 Activiteitenbesluit, waarin het is verboden 
afvalwater te lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van 
afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool.

Werkwijze

Ter plaatse is onderzoek verricht. Hierbij zijn foto’s gemaakt om de situatie vast te 
leggen. De aanwezige zuiveringstechnische voorziening is geopende en 
onderzocht. Er is zowel inpandig en uitpandig een schouw gedaan. Schouw buiten 
Gravendijk/Braakvenweg en groenstrook/weiland direct grenzend oostelijk en 
behorend tot perceel van het COA.

Meting/Monster Geen

Documenten
Geen

Te nemen maatregel
Geen

Gemaakte afspraken

De inrichting is momenteel niet in werking.
De huidige zuiveringtechnische voorziening voldoet niet aan de voorschriften zoals 
gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit.

Zodra de inrichting opgericht is dient vethoudend afvalwater te worden geleid door 
een vetafscheider en slibvangpunt die voldoen aan en worden gebruikt conform 
NEN-EN 1825-1 en 2.

Bij het plaatsen van de voorziening dient al het afvalwater ook het afvalwater dat vrij 
uit de voorziening te worden geloosd, conform artikel 2.2. (e.v.) van het 
Activiteitenbesluit op het vuilwateriool.
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Buiten gebruik zijnde keuken
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Buiten gebruik zijnde keuken

De zuiveringstechnische voorziening, is gelegen aan de noorzijde van de perceel
grenzend aan de Braakvenweg. (Het handhavingsverzoek betreft lozing op sloot 
aan Gravendijk)
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Inkijk in geopende zuiveringstechnische voorziening.
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Sloot Gravendijk
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Braakvenweg 1

Zicht op locatie vanaf naastgelegen groenperceel/weiland
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Sloot Gravendijk vanaf naast gelegen groenperceel
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Sloot gravendijk/kruising Braakvenweg
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Bedrijf is in kennis gesteld van het volgende:

1.

Artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Tijdig een Melding ingevolge het Activiteitenbesluit indienen

Zij zijn in op de hoogte dat bij de melding Activiteitenbesluit zij tenminste een

omschrijving aanleveren moeten van de aard en omvang van de activiteiten en

processen binnen het bedrijf. Zij moeten gegevens toevoegen over de indeling en

uitvoering van het bedrijf. Hier moeten zij in ieder geval aangeven: de grenzen van het

bedrijfsterrein de ligging en de indeling van de gebouwen de functie van de te

onderscheiden ruimten de ligging van de bedrijfsriolering de plaats van de

lozingspunten. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een plattegrondtekening. Bij de

melding moet het bedrijf een situatieschets toevoegen waarop de ligging van het

bedrijf ten opzichte van de in de omgeving gelegen gebouwen is aangegeven. De

situatieschets moet een schaal hebben van ten minste 1:10.000 en moet zijn voorzien

van een noordpijl. Een capaciteitsberekening van de (nog te installeren nieuwe

vetvangput dient ook bijgevoegd te zijn)

2.

Artikel 3.131 lid 4

Bijzonderheden/ Vetafscheider en slibvangput plaatsen conform normen

opmerkingen De huidige zuiveringtechnische voorziening voldoet niet aan de voorschriften zoals

gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit.
Zodra de inrichting opgericht is dient vethoudend afvalwater te worden geleid door
een vetafscheider en slibvangpunt die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN- 

EN 1825-1 en 2.

Bij het plaatsen van de voorziening dient al het afvalwater ook het afvalwater dat vrij

uit de voorziening te worden geloosd, conform artikel 2.2. (e.v.) van het

Activiteitenbesluit op het vuilwateriool.

3.

§ 3.6.1. Bereiden van voedingsmiddelen

Artikel 3.1031.

De uitmonding wasem en bakdampen verhogen

De huidige hoogte van de afvoer van afgezogen dampen en gassen van het bereiden

van voedingsmiddelen is minder dan twee meter boven de hoogste daklijn van de

binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing. Bij het bepalen van de

hoogte telt ook de hoogte van het eigen gebouw mee. De uitmonding dient te worden

verhoogt zodanig dat aan genoemd voorschrift wordt voldaan.

Ik adviseer u nadat de inrichting in werking is een opleveringscontrole door de

Omgevingsdienst Twente uit te laten voeren.

Dagtekening: 21 oktober 2022

Handtekening 
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