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Nieuwsbrief Juli 2014
 Het Activiteitenbesluit wordt gewijzigd in 2015.
Weer minder bedrijven vergunningplichtig.
 De PGS-15 wordt geactualiseerd in 2015. Nu
commentaar leveren op wijzigingen hoofdstuk 4

Het Activiteitenbesluit wordt gewijzigd. Commentaar kan worden ingediend tot 29 september 2014.
Het Activiteitenbesluit gaat medio 2015 wijzigen.
Daartoe heeft op 7 juli een voorpublicatie plaatsgevonden in de Staatscourant. Naast het Activiteitenbesluit wijzigen met dit besluit ook het Besluit
omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid
inrichtingen en het Besluit lozen buiten inrichtingen.
Met de wijzigingen vervalt opnieuw voor een aantal
bedrijven de verplichting tot een omgevingsvergunning milieu (milieuvergunning).
De vergunningplicht vervalt voor:
 Ziekenhuizen
 Gieterijen
 Defensie inrichtingen
 Hondenkennels, volières en dierentuinen
 Asbestverwijderingsbedrijven
 Producenten van petfood
Daarnaast worden twee besluiten, een regeling en
een richtlijn ondergebracht in het
Activiteitenbesluit:
 Besluit LPG-tankstations
 Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen
 Regeling op-, overslag en distributie benzine
milieubeheer, en
 Het normatieve deel van de Nederlandse
emissierichtlijn lucht (NeR)

Verder is er een aantal wijzigingen ter
verduidelijking van voorschriften, verlichting van
lasten en reparatiepunten. Voorbeelden zijn een
verruiming van de emissiegrenswaarde voor
bepaalde houtgestookte ketels, het vervallen van de
oplosmiddelen-boekhouding onder een bepaalde
drempel en het verplaatsen van het specifieke
overgangsrecht van hoofdstuk 6 naar de
hoofdstukken van het Activiteitenbesluit waarop dat
overgangsrecht betrekking heeft.
Tot 29 september 2014 kan op de voorpublicatie
worden gereageerd. Naar verwachting treden de
wijzigingen in de tweede helft van 2015 in werking.
 Voor vragen over het Activiteitenbesluit of
uw milieuvergunning kunt u altijd contact
met ons opnemen.
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Nieuwsbrief Juli 2014
De PGS-15 wordt geactualiseerd in 2015. Nu kan
commentaar worden geleverd op wijzigingen van
hoofdstuk 4 (opslagvoorzieningen > 10 ton opslag)
De PGS-15 wordt momenteel herzien. Tot 20 augustus 2014 kan commentaar worden geleverd op wijzigingen van hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 handelt over
opslagvoorzieningen met meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen of CMR stoffen. (CMR = carcinogeen, mutageen en reprotoxisch)
De voornaamste wijzigingen zijn:
- Beschermingsniveau 2 zal voor nieuwe situaties niet meer worden vergund. Als er
brand is in een opslagvoorziening, zal namelijk geen blussing of binnenaanval door de
brandweer plaatvinden.
- Beschermingsniveau 2 wordt vervangen
door Beschermingsniveau 2a. Beschermingsniveau 2a eist extra maatregelen
m.b.t. brandbestrijding (bereikbaarheid/bluswatervoorziening).
- In een opslagvoorziening met Beschermingsniveau 2a is het onder bepaalde condities toegestaan om 100 ton ADR 3 stoffen
op te slaan, zonder blusvoorziening.
- Ook nieuw is Beschermingsniveau 4, voor
stoffen die voldoen aan de definities “onbrandbaar” of “stoffen die de brand niet
kunnen onderhouden”. In hoofdzaak gaat
het hier om corrosieve en milieugevaarlijke
stoffen (ADR 8 en ADR 9), zonder vlampunt.
Voor de opslag van deze stoffen gaat een
soepeler maatregelenregime gelden
- Het verschil in metalen en niet-metalen verpakkingen voor het bepalen van het be-

-

schermingsniveau verdwijnt mogelijk. De
reden is dat in een opslag vrijwel altijd beide
soorten verpakkingen aanwezig zijn. Dat betekent dat de zwaarste maatregelen opgelegd worden.
Er gaan nieuwe voorschriften gelden voor
de opslag van ADR 6.1 en ADR 8 stoffen,
waarop Verpakkingsgroep I van toepassing
is. Zo mag deze opslag niet meer plaatsvinden boven de 1,8 m hoogte, en moet een
risico-analyse worden uitgevoerd, waarbij
wordt aangetoond dat aan alle condities
voor een veilige opslag wordt/is voldaan.

In de loop van 2015 zal de gehele PGS-15 als nieuwe
versie worden gepubliceerd.

 Voor vragen over de opslag van gevaarlijke
stoffen en de PGS-15 richtlijn neemt u
contact met ons op.
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