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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen/vervolg over de 
voedselfiets 

3310634  19 oktober 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 24 september 2021 hebt u ons vervolgvragen gesteld naar aanleiding van onze antwoorden op 
uw eerdere vragen met betrekking tot de voedselfiets. Hieronder gaan wij puntsgewijs op uw 

vragen in.  
 

Beantwoording vraag 1 
Bij deze wil ik u dringend verzoeken om antwoorden te geven, dus nogmaals de vraag waarom is 
het project uitgebreid in tegenstelling tot hetgeen van Wakeren aan de raad heeft meegedeeld op 

17 december 2019? Ook krijgt ondergetekende geen antwoord over het feit waarom het project 
ondanks de zorgwekkende coronaopleving weer is opgestart in oktober 2020.  

 
Ondergetekende vraagt nogmaals: wat was er wezenlijk anders in maart 2020 en oktober 2020? 

Het Coronarisico was in oktober zelfs groter dan in maart i.v.m. de uitbreiding naar meer locaties 
en aanzienlijk meer stoppunten. 

 
Antwoord:  

Wij hebben deze vragen in onze vorige antwoordbrief al zo goed als mogelijk proberen te 
beantwoorden. Wij zijn het niet met u eens dat het project is uitgebreid. Wij hebben er in oktober 

2020 voor gekozen de service aan onze inwoners die deelnemen aan de voedselfiets te hervatten. 
Daarbij is conform de geldende coronamaatregelen gehandeld.  

 
 

Beantwoording vraag 2 
Ook nu worden mijn vragen weer niet beantwoord. Bij deze wil ik alsnog antwoord op alle vragen 

gesteld bij vraag 2. De raad heeft nooit ingestemd met uitbreiding naar de laagbouw met alle 
consequenties van dien. Waarom is niet bijgehouden hoeveel laagbouw huishoudens overgestapt 

zijn op de voedselfiets? Laagbouw die mee wilde doen waren verplicht de groene container in te 
leveren. Dan zijn hier toch gegevens van bekend. 

 
Antwoord:  
Naar onze mening hebben wij uw eerdere vragen adequaat beantwoord. De bevoegdheid tot 

aanwijzing van inzamelmiddelen en – voorzieningen voor de verschillende afvalstromen die in 
huishoudens vrijkomen is een bevoegdheid van het college, niet van de raad.  

De ons beschikbare informatie over laagbouw huishoudens en aantallen gft containers hebben wij 
in onze vorige antwoordbrief reeds vermeld.  

 
 

Beantwoording vraag 3 
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Wat is uw reactie hierop? Bent u het met ondergetekende eens? Zo ja, hoe gaat u dat naar de 

gemeenteraad en provincie uitleggen? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord:  
Wij delen uw redenering niet. Het projectplan is in het college vastgesteld op 18 augustus 2015 

(1082181). Dit plan is een nadere uitwerking van de subsidieaanvraag op basis waarvan de 
provincie de subsidie heeft toegekend. In de subsidieaanvraag hebben wij aangegeven wat het 

project behelst, in het projectplan is uitgewerkt hoe we de uitvoering concreet vormgeven. 
Het plan is met een begeleidende brief (1092414) aan uw raad aangeboden op 26 augustus 2015.  

 
 
Beantwoording vraag 4 

Vraag: Hoe verklaart u dit? (Zie ook vraag 9) 
 

Antwoord:  
Zoals in onze vorige antwoordbrief aangegeven zijn uitsluitend middelen uit de door uw raad 

vastgestelde afvalbegroting gebruikt. De voedselfiets maakt integraal onderdeel uit van het project 
Marskant-Berflobeek.  

 
 

Beantwoording vraag 5 
Vraag: Bent u het met mij eens dat hier sprake is van een zeer onprofessioneel opgezet project? 

Zo ja, wat is de werkelijke reden(en) want het inzetten van dit project? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord:  
Uw opmerkingen over het project nemen wij voor kennisgeving aan. Voor het overige hebben wij u 

naar onze mening adequate informatie verstrekt.  
 

 
Beantwoording vraag 6 

Vraag: Bent u het daarmee eens? Zo ja, hoe gaat u dat corrigeren? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord:  
Nee, dat zijn wij niet met u eens. Zoals in onze vorige antwoordbrief aangegeven zijn uitsluitend 
middelen uit de door uw raad vastgestelde afvalbegroting gebruikt.  

 
Beantwoording Vragen: Waar staat in het IPR Normag rapport een aanbeveling om door te gaan? 

Graag uw antwoord in deze en waarom citeert de wethouder over iets wat er niet staat? Dit is toch 
een vorm van de raad op het verkeerde been te zetten? 

 
Antwoord:  

IPR Normag is niet gevraagd een aanbeveling te doen over de toekomstige inzameling van 
bioafval. Dit is een keuze die uw raad volgend jaar moet maken. Het rapport is bedoeld als een 

hulpmiddel bij het maken van die keuze. 
 

 
Beantwoording vraag 7 

Vraag: Bent u het daarmee eens? En zo ja, waarom doet u dat dan niet? Zo nee, waarom niet? U 
zegt dat er aan de SBW een vergunning aan de gemeente Hengelo heeft verleend om te 

composteren met de Rocketcomposters.  
Vraag: Wie heeft deze vergunning verleend? Graag ook een kopie van de vergunning aan 

ondergetekende laten toekomen. 
 

Antwoord:  
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In 2016 is door de gemeente vergunning verleend voor het plaatsen van 2 rocketcomposters voor 

de GFT verwerking bij de SWB-Groentuin. Een kopie hebben wij als bijlage bij deze brief 
toegevoegd.  

 
Beantwoording vraag 9 

Vraag: Waarom stuurt u ondergetekende niet alvast de financiële verantwoording die u naar de 
provincie heeft gestuurd? 

 
Antwoord:  

Zoals aangegeven willen wij eerst de subsidievaststelling van de provincie afwachten. Zodra wij 
deze hebben ontvangen zullen wij u hierover nader informeren. 
 

 
Beantwoording vraag 10 

Graag uw reactie z.s.m. 
 

Antwoord:  
Wij zijn het niet eens met uw redenering en verwijzen naar ons antwoord in de vorige 

antwoordbrief. Zie ook ons antwoord op vraag 9. 
 

 
Beantwoording vraag 11 

Vraag: Waarom heeft de evaluatie niet eerder plaatsgevonden? Dan was eerder duidelijk geworden 
dat de voedselfiets inefficiënt is en er beter alternatieven zijn. 

 
Antwoord:  

Wij hebben gekozen de evaluatie uit te voeren bij afsluiting van het project Marskant-Berflobeek. 
Uw verdere opmerkingen nemen wij voor kennisgeving aan.  

 
 

Beantwoording vraag 12 
U dient deze vragen alsnog z.s.m. te beantwoorden. Welke onderdelen zijn verplaatst naar de 

groentuin van de SWB? En is er dan toch geen sprake van een permanente locatie van een 
stadstuin? 
 

Antwoord:  
De kunstketen, het babykeetje en het toonzaaltje, staan nu op het terrein van de SWB Groentuin, 

Ook het houtwerk van de plantbakken is naar de groentuin gebracht en wordt daar hergebruikt.  
 

 
Beantwoording vraag 13 

Vragen: Welk project bedoelt U? Geld uit de afvalstoffenheffing mag toch alleen aangewend 
worden voor de voedselfiets? 

 
Antwoord:  

Zoals in onze eerdere beantwoording aangegeven is sprake van 1 project, Marskant-Berflobeek. De 
voedselfiets is hier onderdeel van. De middelen uit de afvalbegroting zijn uitsluitend aangewend 

voor het onderdeel voedselfiets.  
 

 
Beantwoording vraag 14 

Vraag: Bent u het hiermee een? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord:  
Wij zijn het niet eens met uw redenering en verwijzen naar ons antwoord in de vorige 

antwoordbrief.  
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Vraag: Als dit zo is bent u het dan met mij eens dat de provincie gehandeld heeft in strijd met de 
subsidievoorwaarden. Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord:  

Wij zijn het niet eens met uw redenering. Het is aan de provincie als subsidieverstrekker om vast 
te stellen of het project conform subsidievoorwaarden is uitgevoerd.  

 
 

Aanvullende vraag:  
In het rapport wordt gesteld dat er bij de inzameling emissievrij is. In de praktijk komt het zeer 
regelmatig voor dat in plaats van met de voedselfiets de inzameling plaatsvindt met (diesel) 

voertuigen. Kun u aangeven hoeveel procent van de inzameling daadwerkelijk met de 
voedselfietsen gebeurt? 

 
Antwoord:  

Voor het project is in hoofdzaak gebruik gemaakt van bakfietsen. In sporadische gevallen, wanneer 
de weersomstandigheden het onmogelijk maakten om op een veilige manier gebruik te maken van 

de bakfietsen is gebruik gemaakt van voertuigen.  
 

 
Bijlagen: 1 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 



 

Bezoekadres Behandeld door 

Hazenweg 121, Hengelo de heer D. Broer 
E-mail adres  Tel. 074-2459748 
gemeente@hengelo.nl Fax. 074-2459678 

 

 
 

 
Gemeente Hengelo 
p/a SWB Groentuin 
De heer L.H. Wessels 
Wegtersweg 14 
7556 BR Hengelo 

 Afdeling Vergunningen  

 Postbus 18 

 7550 AA Hengelo 
 
 

 

Onderwerp Kenmerk Datum 

Toezending besluit op uw aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

O-2016-0647-2652011 6 december 2016 

   
 
Geachte heer Wessels, 
 
Wij hebben een positief besluit genomen op de namens u voor de SWB Groentuin ingediende vergun-
ningaanvraag. Dit betekent dat wij een zogenoemde “omgevingsvergunning beperkte milieutoets” 
(OBM) verlenen aan de gemeente Hengelo voor het plaatsen van 2 rocketcomposters voor de GFT-
verwerking bij de SWB-Groentuin aan het Bartelinkslaantje 40 te Hengelo. Voor de inhoud en 
motivering van de omgevingsvergunning met de daaraan verbonden voorschriften, verwijzen wij u 
naar het bijgevoegde besluit. 
 
Publicatie, ter inzage, bezwaar en voorlopige voorziening 
Wij publiceren de zakelijke inhoud van het besluit in de advertentie van de gemeente in het Hengelo’s 
Weekblad en op de website www.hengelo.nl onder Actueel / Gemeentenieuws.  
De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken zes weken voor iedereen ter inzage.  
Tijdens deze inzagetermijn kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend tegen het besluit 
en een voorlopige voorziening worden gevraagd. 
 
Hebt u nog vragen? 
Als u na het lezen van deze brief nog vragen hebt, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 
uw contactpersoon. Uw contactpersoon staat onder ‘behandeld door’ onderaan deze brief.  
Houd het kenmerk van deze brief bij de hand als u contact met ons opneemt, zodat wij u sneller en 
beter kunnen helpen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Hengelo, 
namens dezen, 
Hoofd afdeling Vergunningen 
 
 
 
 
De heer R. Hilarius 



 

 

OMGEVINGSVERGUNNING 

Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

 

 
Kenmerk: O-2016-0647-2652011 

 
 

Aanvraag 

Op 14 november 2016 is namens de gemeente Hengelo door de afdeling Wijkservice, Beleid & Advies 
een aanvraag voor een “omgevingsvergunning beperkte milieutoets” (afgekort OBM) gedaan voor het 
plaatsen van twee rocketcomposters voor de GFT-verwerking bij de SWB Groentuin aan het Barte-
linkslaantje 40 te Hengelo. Bij deze aanvraag is sprake van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 1e  
lid, aanhef en onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) in verbinding 
met artikel 2.2a, 2e lid, aanhef en onder a van het Besluit omgevingsrecht (afgekort Bor).  
 
De aanvraag, gedaan door invuling van een digitaal aanvraagformulier via het Omgevingsloket (OLO),  
is geregistreerd en in behandeling genomen onder nummer O-2016-0647. 
 
De aanvraag is beoordeeld op volledigheid op basis van artikel 2.8 Wabo en artikel 4.4 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten als gesteld in hoofdstuk 1 en 
hoofdstuk 4 van de Regeling omgevingsrecht. 

 
Procedure 
Op het nemen en publiceren van een besluit op de aanvraag is de zogeheten reguliere voorbereidings-
procedure van toepassing. Deze procedure staat beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.  
Ingevolge artikel 3.9, 1e lid van de Wabo dient ons college als bevoegd gezag voor de vergunning-
verlening binnen 8 weken ná de dag van ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen.  
De zakelijke inhoud van de aanvraag is onverwijld ná ontvangst gepubliceerd in de advertentie van de 
gemeente in het huis-aan-huisblad Hengelo’s Weekblad en geplaatst op de website www.hengelo.nl 
onder Actueel / Gemeentenieuws. Een kennisgeving van het nu te nemen besluit wordt in week 50 
gepubliceerd eveneens in de gemeentelijke advertentie in het Hengelo’s Weekblad en geplaatst op de 
website www.hengelo.nl onder Actueel / Gemeentenieuws. Daarbij wordt vermeld dat het genomen 
besluit gedurende de bezwaartermijn van zes weken op afspraak kan worden ingezien bij de afdeling 
Vergunningen. 
 

Beoordeling aanvraag 
Artikel 2.22 van de Wabo geeft in algemene zin aan wat de inhoud moet zijn van een te verlenen 
omgevingsvergunning. Vervolgens bevatten de artikelen 2.10 tot en met 2.20 van de Wabo de 
beoordelingsgronden van de activiteiten voor zover van toepassing. De aanvraag is aan deze gronden 
getoetst. Hieronder wordt voor de aangevraagde activiteit het resultaat van deze toetsing vermeld. 
 

Beoordeling aanvraag 
 

Projectbeschrijving 
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het plaatsen van 2 rocketcomposters bij de 
SWB Groentuin aan het Bartelinkslaantje 40 te Hengelo. Deze rocketcomposters worden gebruikt voor 
het composteren van etensresten van Hengelose huishoudens. De huishoudens die meedoen krijgen 
een 4 liter groene emmer met deksel. De huishoudens kunnen 3x per week (maandagochtend, woens-
dagmiddag en vrijdagmiddag) zelf hun etensresten inleveren. Zij doen dat door met hun groene 
emmer van 4 liter de etensresten naar een opstelpunt te brengen. Hier moeten ze de emmer legen in 
een 20 liter bak, die staat opgesteld op een bakfiets. De bakfiets gaat terug naar de SWB Groentuin, 
waarna de 20 liter bak wordt geleegd in de rocketcomposter. De medewerker controleert bij het legen 
van de 4 liter emmers of het daadwerkelijk alleen maar om etensresten gaat. Bij verontreinigingen 
wordt de inhoud geweigerd en dient de ontdoener eerst de niet-etensresten te verwijderen. 
Etensresten die aangeboden worden in andere middelen dan de emmers (bv. plastic of biologische 
zakken) worden geweigerd. Ook grotere volumes dan de 4 liter worden geweigerd. Dit om te 
voorkomen dat etensresten te lang worden opgeslagen of dat het te éénzijdige etensresten zijn.  



 

 

De rocketcomposter verwerkt de etensresten in c.a. 1 week tot compost waarbij de temperatuur 
gemonitord wordt en zo nodig opgevoerd wordt om ziektekiemen te doden. Er worden houtsnippers 
toegevoegd als de etensresten een hoog vochtgehalte hebben. Het compost is bestemd voor eigen 
gebruik op de SWB Groentuin. 
 
Op grond van artikel 2.2a, 2e lid, aanhef en sub a van het Bor is er sprake van het exploiteren van een 
afvalbrengstation, ofwel van het uitvoeren van de gemeentelijke zorgplicht voor afvalbeheer op een 
daarvoor bestemde locatie, zoals een milieustraat, KCA-depot en andere gemeentelijke inrichtingen 
voor afvalbeheer. 
 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 

Uit de eerder ingediende meldingen is gebleken dat de inrichting als type B-inrichting onder het 
Activiteitenbesluit milieubeheer valt. De activiteiten van SWB-Groenbedrijf vallen onder categorie 
28.10, juncto 4° van Bijlage 1 onderdeel C van het Bor, wat betekent dat er géén omgevingsvergun-
ning als bedoeld in artikel 2.1, 1e lid, aanhef en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht nodig is. Wel is dus op grond van artikel 2.1, 1e lid, aanhef en sub i van de Wabo, gelezen in 
verbinding met artikel 2.2a, 2e lid onder a van het Bor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(OBM) nodig.  
 
Bevoegd gezag 

De SWB-Groentuin valt dus te typeren als een zogenoemde type B-inrichting onder het Activiteiten-
besluit milieubeheer. Hiervoor is ons college het  bevoegd gezag. De in de aanvraag omschreven 
activiteiten bedoeld in artikel 2.2a, 2e lid, aanhef en sub a van het Bor staan, zoals gezegd, vermeld in 
Bijlage I onderdeel C categorie 28.10 juncto 4° van Bijlage 1 onderdeel C van het Bor.  
Daarnaast vinden binnen de inrichting activiteiten plaats die genoemd worden in artikel 2.2a, 2e lid, 
aanhef en sub e van het Bor. Verder volgt uit artikel 2.2a, 9e lid van het Bor nog dat op inrichtingen 
waar een installatie aanwezig is als bedoeld in bijlage 1 van de EU-richtlijn industriële emissies 
(2010/75/EU), artikel 2.2a niet van toepassing is. De activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden 
worden echter niet genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies, zodat artikel 2.2a van 
het Bor wel van toepassing is. 
 
Activiteitenbesluit milieubeheer 

Op grond van artikel 8.41a van de Wet milieubeheer moet een melding op grond van artikel 1.10 van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer uiterlijk gelijktijdig met de aanvraag om een omgevingsvergunning 
worden gedaan als het project waarop de OBM-aanvraag ziet activiteiten bevat waarvoor zo’n melding 
is vereist.  
 
De nu aangevraagde OBM staat in direct verband met de op 14 november 2016 voor de SWB Groen-
tuin ingevolge artikel 1.10, 2e lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer via www.aim.nl gedane 
veranderingsmelding. Deze melding  is bij deze gemeente geregistreerd en in behandeling genomen 
onder nummer Z-2016-000653. 
 
Omdat de aanvraag voor een OBM-vergunning ziet op activiteiten die tevens vallen onder de reikwijdte 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden hiervoor rechtstreeks de in dat besluit en de daarop 
gebaseerde Activiteitenregeling milieubeheer opgenomen voorschriften. 
 
Toetsingskader 

De voorliggende aanvraag voor een OBM-vergunning dient te worden getoetst aan het bepaalde in 
artikel 5.13b, 2e lid van het Bor. Dit lid bepaalt dat een aanvraag kan worden geweigerd “in het belang 
van het doelmatig beheer van afvalstoffen”. Daarnaast geldt dat op grond van artikel 5.13a van het 
Bor aan de “omgevingsvergunning beperkte milieutoets” (OBM) geen voorschriften mogen worden 
verbonden. Wel zijn de op die activiteiten betrekking hebbende voorschriften van het 
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing. 
 

Doelmatig beheer van afvalstoffen 

 
Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen 
Het overheidsbeleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afval-
stoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (afgekort Wm).  In dat kader houden 



 

 

wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna 
aangeduid als het LAP), in het bijzonder de daarvan deel uitmakende bijlage 6 (minimumstandaard per 
specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de 
afvalhiërarchie (zgn. “Ladder van Lansink”) zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:  
 

a. voorbereiding voor hergebruik; 
b. preventie; 
c. recycling; 
d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; 
e. veilige verwijdering. 

 
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunning-
aanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden 
met een aantal algemene bepalingen in het LAP. De minimumstandaard geeft de minimale 
hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze 
minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan 
wenselijk. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij 
diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, 
mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. 
 
Afvalstroom waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen 
Voor de onderhavige aanvraag is het sectorplan 6 – Gescheiden ingezameld groente-, fruit en tuinafval 
van huishoudens - van het LAP van belang. 
 
Be-/verwerking 

In de aanvraag is aangegeven dat de bedrijfsactiviteiten die binnen de inrichting van SWB –Groentuin 
worden uitgevoerd betrekking hebben op het inzamelen en composteren van GFT-afval in een tweetal 
rocketcomposters. 
 
Het beleid voor GFT-afval van huishoudens is neergelegd in sectorplan nummer 6. De minimumstan-
daard voor het verwerken van gft-afval is composteren met het oog op recycling of vergisten met 
gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door aërobe droging/narijping met het oog op 
recycling van het digestaat. Het composteren in de rocketcomposters en vervolgens het geproduceerde 
compost toepassen in de Groentuin voldoet aan dit beleid. 
 
Procedures van acceptatie en controle ontvangen afvalstoffen 

In art. 2.14b van het Activiteitenbesluit milieubeheer is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen 
accepteert over een actuele beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen 
afvalstoffen moet beschikken. Deze procedures zijn noodzakelijk voor een doelmatig beheer van die 
afvalstoffen. Bij de gedane melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer is een beschrij-
ving gevoegd van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen afvalstoffen. Deze  
procedures zijn door ons getoetst en voldoen aan het gestelde in art. 2.14b van het Activiteitenbesluit. 
 
Conclusie: 
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming 
zijn met het geldende afvalbeheersplan (LAP) en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van 
afvalstoffen. De gevraagde omgevingsvergunning kan dus worden verleend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Besluitvorming 
Gezien de hiervoor genoemde overwegingen en het bepaalde bij of krachtens de Wabo, de Wet 
milieubeheer, het LAP en de Algemene wet bestuursrecht,  nemen wij het onderstaande besluit. 
 
 

Besluit 
 
 

- de op 14 november 2016 aangevraagde “omgevingsvergunning beperkte milieutoets” (OBM) 
verlenen aan de gemeente Hengelo voor het plaatsen van twee rocketcomposters voor de 
verwerking van GFT-afval bij de SWB-Groentuin aan het Bartelinkslaantje 40 te Hengelo; 

 
- van de omgevingsvergunning maakt deel uit de aanvraag gedaan op 14 november 2016 via 

het Omgevingsloket (OLO), geregistreerd en in behandeling genomen bij de gemeente onder 
nummer O-2016-0647; 
 
 

en voorts te bepalen dat:  

 
 

- een exemplaar van dit besluit wordt gezonden aan de aanvrager/vergunninghouder, te weten 
de gemeente Hengelo , afdeling Wijkservice, Beleid & Advies (WBA), t.a.v. de heer A. Doorn-
bosch, p/a Postbus 18, 7550 AA te Hengelo Ov.; 

 

- een exemplaar van dit besluit tevens wordt gezonden aan SWB, t.a.v. de heer L. Wessels, p/a 
Wegtersweg  14, 7556 BR te Hengelo;.   
 

- mededeling van dit besluit wordt gedaan aan eventuele andere, al dan niet als adviseur bij de 
besluitvorming betrokken bestuursorganen en instanties door toezending van een exemplaar 
van dit besluit; 

 
- een exemplaar van dit besluit gedurende zes weken op afspraak ter inzage ligt bij de afdeling 

Vergunningen op de begane grond van het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 te Hengelo; 
  

- een kennisgeving van de zakelijke inhoud van het besluit wordt opgenomen in de gemeen-
telijke advertentie in het huis-aan-huisblad Hengelo’s Weekblad en op de website 
www.hengelo.nl onder Actueel / Gemeenteadvertentie. 

 

 
Inwerkingtreding besluit, bezwaar en voorlopige voorziening 
Het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning treedt in werking direct na bekendmaking door 
toezending of uitreiking aan de aanvrager. De aanvrager of een andere belanghebbende kan 
gedurende zes weken tegen het besluit schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders.  
De bezwaartermijn begint te lopen op de dag volgende op die van bekendmaking aan de aanvrager. 
Een bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het 
besluit of de onderdelen daarvan waartegen bezwaar wordt gemaakt en de redenen van het bezwaar. 
Geheel of gedeeltelijke gegrondverklaring van het bezwaarschrift kan leiden tot herroeping, wijziging 
of intrekking van het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift voorkomt overigens niet dat het 
besluit direct na bekendmaking in werking treedt. Wel kan de voorzieningenrechter van de afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel (p/a Postbus 10067, 9000 GB te Zwolle) op een 
gemotiveerd schriftelijk verzoek van een belanghebbende de voorlopige voorziening treffen dat de 
verleende vergunning wordt geschorst totdat onherroepelijk beslist is op het bezwaarschrift. In dat 
geval treedt de vergunning pas weer in werking wanneer op het bezwaarschrift is beslist en daarbij de 
vergunning in stand is gelaten.  
 
 
 



 

 

Bij indiening van een verzoek om voorlopige voorziening is een bedrag aan griffierecht verschuldigd, 
dat op last van de rechter bij geheel of gedeeltelijke inwilliging van het verzoek wordt teruggestort. 
Voor meer informatie over het (al dan niet langs digitale weg) indienen van een bezwaarschrift en het 
doen van een verzoek om voorlopige voorziening zie de gemeentelijke website (www.hengelo.nl/-
bezwaar-beroep). Meer specifieke informatie over het langs digitale weg doen van een verzoek om 
voorlopige voorziening vind u op de website van “Het digitale loket rechtspraak” 
https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.    
 

 
Hengelo, 6 december 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hengelo, 
namens dezen, 
Hoofd afdeling Vergunningen 

 
De heer R. Hilarius 
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