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1. Belangrijke wijzigingen nieuwe PGS-15
Eind september is de nieuwe PGS-15 gepubliceerd.
De PGS-15 is een richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit zijn zowel ADR als CMR1 stoffen. Hieronder een aantal wijzigingen:
- “Gemotiveerd afwijken” mag nu op alle
voorschriften. Bij gemotiveerd afwijken
moet worden aangetoond dat redelijkerwijs niet voldaan kan worden aan de gestelde voorschriften, en dat met andere
maatregelen of voorzieningen ook een veilige opslag kan worden gecreëerd.
- Introductie van Beschermingsniveau 2a.
Dit is een “gecontroleerd afbrandscenario”.
In deze opslag (max. 300 m2) wordt 100 ton
brandbare producten toegestaan behorende tot de ADR-klasse 3, zónder aanvullende
blusvoorzieningen. Ook is het beschermingsniveau 4 geïntroduceerd. Dit is alleen
van toepassing op de opslag van ADR 8 en
ADR 9 producten.
- In een PGS-15 opslag mogen nu ook “niet
verwante” goederen worden opgeslagen
(bv. koopmansgoederen). Voorwaarde is
wel dat wanneer hier vloeistoffen tussen
zitten, deze moeten worden opgeteld bij de
ADR-vloeistoffen. Wanneer de totale opslag
meer is dan 10 ton, gaan de opslageisen uit
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CMR = carcinogeen, mutageen en reprotoxisch

-

-

hoofdstuk 4 gelden (>> opslagvoorzieningen
voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen).
De voorschriften voor Groupage gelden niet
meer voor CMR-stoffen, mits deze niet zijn
ingedeeld in een ADR klasse.
Het begrip “werkvoorraad” is verruimd tot
de dagvoorraad + 1 reserveverpakking.
Het is niet meer noodzakelijk om een actueel overzicht van aanwezige gevaarlijke
stoffen te hebben, maar een representatief
overzicht.

 Voor een compleet beeld van de wijzigingen
van de PGS-15, en de mogelijke gevolgen
hiervan voor uw onderneming, neemt u het
beste contact op met TOP-Consultants.
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2. Omgaan met externe en natuurlijke oorzaken bij
BRZO-bedrijven / nieuwe PGS-6 richtlijn
De BRZO-2015 regelgeving verlangt meer inzicht op
de onderwerpen externe en natuurlijke oorzaken bij
BRZO bedrijven. Hulpmiddel voor de natuurlijke
oorzaken is de PGS-6, die eind november 2016 is
gepubliceerd. Deze richtlijn bepaalt in de bijlagen
hoe moet worden omgegaan met overstromingen
en aardbevingen. Voor het bepalen van dominoeffecten is het Instrument Domino-Effecten (IDE)
beschikbaar.


Voor alle vragen rondom de BRZO regelgeving
en het inzichtelijk maken van domino-effecten
en aardbevings- en overstromingsrisico’s kunt
u terecht bij TOP-Consultants.

3. Doorkijkje nieuwe Omgevingswet in relatie tot
Externe Veiligheid
Naar verwachting zal in 2019 de nieuwe Omgevingswet haar intrede doen. Deze nieuwe wet beoogt een vereenvoudiging van regels voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Het heeft ook gevolgen voor bedrijven die te maken
hebben met Externe Veiligheid, en dan met name
voor BRZO en BEVI inrichtingen.
Hieronder een paar voorstellen tot wijzigingen:
- Er wordt een nieuwe categorie geïntroduceerd: “zeer kwetsbare objecten”. Dit zijn
vooral zorg- en onderwijsinstellingen;
- De indeling “kwetsbaar” wordt gewijzigd,
en is al van toepassing voor een industriegebouw met meer dan 50 personen.
- Het Groepsrisico verdwijnt, maar in plaats
daarvan komen 3 aandachtsgebieden:
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Brandaandachtsgebied (BAG);
Explosieaandachtsgebied (EAG), en;
Gifwolkaandachtsgebied (TAG)

Binnen deze aandachtsgebieden moeten
maatregelen worden genomen, afhankelijk
van het soort scenario waarbinnen een
ontwikkeling plaatsvindt. Zo wordt er een
effectgericht beleid tot stand gebracht.
Nieuw is dat onder bepaalde omstandigheden kwetsbare objecten zijn toegestaan
binnen het plaatsgebonden risicocontour
(PR 10-6). Dat is nu niet mogelijk (met uitzondering van bestaande situaties).

Wij zullen de komende wijzigingen goed in de gaten
houden.
 TOP-Consultants kan u verder helpen met
praktische invulling van de milieu- en
veiligheidsregelgeving.
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