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Het Uitgangspuntendocument (UPD)

Wanneer u binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen opslaat, in hoeveelheden van meer dan 10 ton, dan
moet u goed opletten. Veel bedrijven hebben een
milieuvergunning, waarbij de opslag van gevaarlijke
stoffen nog is geregeld volgens de CPR 15-2 richtlijn.
Mede door vernieuwde inzichten over brandblussystemen, en recente grote branden (o.a. die in
Moerdijk januari 2011) zijn veel overheden bezig om
vergunningen te actualiseren.

In voorschrift 4.8.2.1. van de PGS-15 wordt de verplichting opgelegd om alle zaken die te maken hebben met een brandbeveiligingsinstallatie, zoals ontwerp, aanleg, onderhoud, beheer en oplevering/voortgangsinspectie etc. te beschrijven in een
Uitgangspuntendocument (UPD). Dit document moet
worden geaccrediteerd door een erkend bureau,
maar ook door het Bevoegd Gezag. En uiteindelijk
moet de gehele installatie worden gecertificeerd.
Tot slot moet elke 5 jaar worden getoetst of de uitgangspunten nog voldoen aan de werkelijke situatie.

Actualisaties van de PGS-15 richtlijn

Een actualisatie van de milieuvergunning betekent
dat de voorschriften worden “opgewaardeerd” naar
de laatste stand der techniek.
Concreet betekent dit dat de voorschriften uit de
CPR 15-2 worden vervangen door die van de PGS-15
richtlijn. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor
uw bedrijf. Zo wordt in voorschrift 4.8.2.1. bepaald
dat wanneer het bedrijf beschikt over een brandblussysteem met beschermingsniveau 1 (dit is het
hoogste beschermingsniveau), er een verplicht Uitgangspuntendocument (UPD) moet worden opgesteld.
Wat heeft dat voor gevolgen?

De laatste versie van de PGS/15 richtlijn dateert van
december 2012. U kunt deze downloaden via
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/pgs15 .
Ook in deze versie van de PGS-15 is hetzelfde voorschrift opgenomen, die bedrijven verplicht tot het
opstellen van een Uitgangspuntendocument UPD.
Verwacht wordt dat de herziene versie eind 2011
van kracht wordt, maar dat is nog niet zeker.
In de loop van 2015 wordt de PGS-15 opnieuw aangepast.
Bezint eer ge begint!
Momenteel zijn veel overheden bezig met een “inhaalslag” om bedrijven versneld onder de werking
van de PGS-15 te brengen. Het lijkt (zeker vanuit
overheidsperspectief) voordelen te hebben om een
milieuvergunning te actualiseren. Er komt namelijk
één nieuwe vergunning, die dekkend is voor de huidige situatie, voorzien met state-of-the-art voorschriften.
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Maar wanneer u als bedrijf nog net zo functioneert
als indertijd onder de afgifte van de voorschriften uit
de CPR 15-2 richtlijn (d.w.z. zelfde bedrijfsactiviteiten, zelfde soorten opslag, en opslagvoorzieningen),
dan is het zeer de vraag of uw bedrijf “geholpen” is
met de nieuwe voorschriften uit de PGS 15.

Vraag advies!!
Als u bent verzocht om uw vergunning te gaan actualiseren, schroom dan niet om contact met een van
onze consultants op te nemen. Zij kunnen u in een
gesprek duidelijk maken wat de voor- en (zeker ook)
de nadelen kunnen zijn van deze actualisatie. Zij
kunnen u verder helpen om een juiste beslissing te
nemen. In een oriënterend worden voor- en nadelen
helder en duidelijk zichtbaar gemaakt.
Ook kunnen zij het Uitgangspuntendocument voor u
verzorgen.

Bedenk dat een nieuwe vergunning doorgaans leidt
tot meer en/of stringentere regels, waar je als bedrijf
nou net niet op zit te wachten. In het ongunstigste
geval wordt u op basis van het UPD verplicht tot het
treffen van aanvullende maatregelen. Deze kunnen
zeer ingrijpend zijn, zowel bouwkundig als financieel.
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