
Controlelijst (algemeen) '3e controleronde' bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen, versie 18-03-2020 

Bladzijde 1 Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl 
  

 

Zaaknummer PowerBrowser:  

Naam tankstation:  

Vestigingsadres:  

Postcode en plaats:  

Naam contactpersoon: 

Emailadres en telefoonnummer: 

 

Gesproken met ( + functie): 

Eventueel tel.nr. en e-mailadres: 

 

Datum en tijd controle:  

Naam toezichthouder(s):  

Opmerking: De heer/mevrouw (naam) is op (datum) via een afspraak in de digitale agenda 

uitgenodigd (e-mailadres vermelden) om bij de controle aanwezig te zijn. Daarbij 

is deze controlelijst meegestuurd. 

 

Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 Ten geleide 

Tankstations voor het wegverkeer worden in de Provincie Groningen vanaf november 2013 op de naleving van milieuregels gecontroleerd door de Omgevingsdienst Groningen. In het in 2014 vastgestelde brancheplan 'Tankstations en 
voertuiggerelateerd onderhoud' is afgesproken dat tankstations tijdens de 1e controleronde op alle LPG- en natte brandstofaspecten worden gecontroleerd waarop certificering van toepassing is en waarop periodieke controles, -keuringen en -

inspecties uitgevoerd dienen te worden. In de controlelijsten '20xx-xx-xx PB Checklist 1e controleronde LPG (periodieken) - v.(datum)' en '20xx-xx-xx PB Checklist 1e controleronde natte brandstoffen (periodieken) - v.(datum) zijn de 

desbetreffende voorschriften samengebracht en worden hierin actueel gehouden. 

 

Daar waar een tankstation voor een tweede keer wordt bezocht, vanaf eind 2015, is ervoor gekozen om aspecten te controleren die ter plaatse controleerbaar zijn. Hierop zijn echter een aantal aspecten uitgesloten die tijdens de 

derde controleronde aan de orde kunnen komen. In de MEMO Aanpak 2e controleronde tankstations voor het wegverkeer in de Provincie Groningen zijn de keuzes met betrekking tot de te controleren voorschriften gemotiveerd. 

In de voorliggende controlelijst 'LPG fysiek' zijn de LPG voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer opgenomen die te allen tijde op het tankstation controleerbaar zijn. Hiermee 

is, in samenhang met de eerdergenoemde controlelijst voor LPG periodieken en de in 2018 vanuit de derde controleronde ontwikkelde (twee) controlelijsten, het te controleren voorschriftenpakket compleet. 

 

Vanaf 2019 worden de 1e, 2e en 3e controleronde herhaald in een 4e, 5e (vanaf 2020) en 6e (vanaf 2021) controleronde, waarbij op onderdelen wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de 1e, 2e en 3e controleronde. 
 

In de voorliggende controlelijst 'Checklist 3e controleronde - algemeen' zijn LPG- en natte brandstofvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer opgenomen die niet in de 1e of 2e ronde zijn 

gecontroleerd, maar waarvan gevonden wordt dat die wel gecontroleerd moeten worden. Hiermee is, in samenhang met de eerdergenoemde controlelijsten voor LPG- en natte brandstofperiodieken en LPG- en natte brandstofvoorschriften '2e 
ronde fysiek', het te controleren voorschriftenpakket vanuit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling compleet. 

Aan deze controlelijst zijn daarnaast controleaspecten toegevoegd die niet in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling geregeld zijn, maar waarvan vanuit de MEMO Aanpak 3e controleronde tankstations voor het wegverkeer in de 

Provincie Groningen is vastgesteld dat die in de 3e ronde gecontroleerd worden. 
 

Voor wat betreft de te controleren voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, is deze controlelijst ontwikkeld op basis van de ODG-bronbestanden getiteld 'Bronbestand voorschriften AB-AR natte brandstoffen en overig 

t.b.v. checklisten 1e, 2e en 3e ronde + koppeling DC' en 'Bronbestand voorschriften AB-AR LPG t.b.v. checklisten 1e, 2e en 3e ronde + koppeling DC', en is pas samengesteld nadat vanuit de praktijk een werkbare aanpak van de controle is 
beproefd. 

 

Ter bevordering van de leesbaarheid van deze controlelijst zijn de PGS 16 en de PGS 28-regels waarna verwezen wordt in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling in rood toegevoegd. 
 

De natte brandstofvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn, voorzien van voorschriftspecifieke toelichting hierop, samengebracht in het document 'Wetgevingsamenvatting natte 

brandstofvoorschriften uit AB en AR (Rode- en Groene Draak) + PGS-voorschriften'. De LPG- en natte brandstofvoorschriften zijn daarnaast te vinden in de versies van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling 
milieubeheer waarin 'nota van toelichting'- onderdelen bij de voorschriften zijn geplaatst, de zogenoemde Groene- en Rode Draak. Deze documenten zijn onder meer vindbaar op de site van Infomil via de hyperlink http://tinyurl.com/byk4uc5. 

http://tinyurl.com/byk4uc5
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

  
 

 

Inhoudsopgave bij deze controlelijst 

 

Algemene aspecten, voorafgaand aan het bedrijfsbezoek 

01 Inventarisatie bodemonderzoeken d.m.v. raadpleging van het Bodemloket, Nazca en vergunningaanvragen en (de considerans van) beschikkingen en toetsing van 

het actueel zijn van nulsituatieonderzoek met het oog op gewijzigde bodembedreigende activiteiten zoals de opslag van AdBlue 

02 Inventarisatie LPG-gegevens op provinciale risicokaart (https://nederlandprof.risicokaart.nl) 

03 Inventarisatie van LPG-contouren op ruimtelijke plannen (http://www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Aspecten m.b.t. actueel zijn van vergunning-/meldingsituatie 

04 Bedrijfssituatie nog in overeenstemming met hetgeen qua vergunningen en/of meldingen verleend en/of geaccepteerd is? 

05 Voorschriften in milieuvergunningen gesteld ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning is aangevraagd? 

 

Voortkomend uit de bij de drijver van de inrichting opgevraagde informatie 

06 Energie 

07 Controleaspecten 1e ronde vnl. administratief 

 

Algemene controleaspecten tankstation 

08 Zwerfafval 

09 Noodstopvoorziening natte brandstoffen 

 

Shopaspecten 

10 Stationaire koelapparatuur 

11 Bereiden van voedingsmiddelen (ten aanzien van de lozing van afvalwater) 

12 Opslag van bodembedreigende en/of gevaarlijke vloeistoffen in gesloten verpakking in en/of bij shops 

13 Stookinstallaties 

 

LPG-aspecten 

14 LPG-afleverautomaat 

 

In separate controlelijsten opgenomen: 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 - Voorschriften met betrekking tot in- en externe afstanden, LPG-noodstoppen en de opstelplaats van de LPG-tankwagen 

- CNG-installaties 

- LNG-installaties 

 

01 Inventarisatie bodemonderzoeken d.m.v. raadpleging van het Bodemloket, Nazca en vergunningaanvragen en (de considerans van) beschikkingen en toetsing van 

het actueel zijn van nulsituatieonderzoek met het oog op gewijzigde bodembedreigende activiteiten zoals de opslag van AdBlue. 

 Bodemloket: http://www.bodemloket.nl/kaart 

 Nazca: https://groningen.nazca4u.nl/Bodem/Default.aspx 

 Zie bijlage 7 van de MEMO Aanpak 3e controleronde voor wat betreft de gebruiksinstructies van het Bodemloket en van Nazca 

Bodemonderzoeken die zijn geregistreerd in het Bodemloket (inlog op xx-xx-20xx) en die zijn overgenomen uit het gegenereerde rapport dat in de locatiedossiermap 

is opgeslagen (naam: jaar-maand-dag Gegenereerd Rapport Bodemloket i.h.k.v. de 3e controleronde) 
Wijze van notatie van bodemonderzoeken: jaar-maand-dag Van (bedrijfsnaam onderzoeker) - Type onderzoek en nummer (onderzoek en nummer) (trefwoord: bodem) 

Voorbeeld: 1995-11-20 Van Mateboer Milieutechniek BV - Verkennend onderzoek NVN 5740, 950656 (trefwoord: bodem) 

 

 

 

 

Geregistreerd in Nazca (inlog op xx-xx-20xx) 
Wijze van notatie: jaar-maand-dag Van (bedrijfsnaam onderzoeker) i.o.v. (opdrachtgever) - Onderwerp 

Voorbeeld: 1997-02-05 Van Tauw Milieu i.o.v. Fina Nederland - Nader bodemonderzoek 

Onderzoek 

 

 

 

Feitelijk in Nazca aanwezig? 

 

 

 

 

Aangetroffen verwijzingen naar bodemonderzoeken in vergunningaanvragen en (de considerans van) beschikkingen 

Vergunning 

 

 

 

Onderzoeken waarna verwezen wordt 

 

 

 

Vergunning 

 

 

 

Onderzoeken waarna verwezen wordt 

 

 

 

Nulsituatieonderzoek 

http://www.bodemloket.nl/kaart
https://groningen.nazca4u.nl/Bodem/Default.aspx
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 Als nulsituatieonderzoek is door de drijver van de inrichting het navolgende rapport aan het bevoegd gezag toegestuurd 

 

 

Begeleidende brief van (naam afzender), verstuurd aan (naam bevoegd gezag) op (datum) met briefkenmerk (kenmerk) 

 

 

In reactie op de ontvangst van het nulsituatieonderzoek is een brief verzonden door (naam bevoegd gezag) op (datum), briefkenmerk (kenmerk), aan (naam drijver van de inrichting) 

 

 

E-mail aan provincie Groningen/gemeentelijk uitvoeringsregisseur gestuurd? (zie bijlage 7 van de MEMO Aanpak 3e controleronde)  

 

O Ja, d.d.  

O Nee 

O NVT (informatie al bekend) 

 

Is het nulsituatieonderzoek met het oog op gewijzigde bodembedreigende activiteiten zoals de opslag van AdBlue nog actueel? 

 

O Ja, d.d.  

O Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02 Inventarisatie LPG-gegevens op provinciale risicokaart (https://nederlandprof.risicokaart.nl) 

Het conform de MEMO '3e ronde'  gegenereerde rapport (zie bijlage 2 van de MEMO) is opgeslagen in de locatiedossiermap op (datum 

vermelden): 

     

https://nederlandprof.risicokaart.nl/
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 xx-xx-20xx 

Vanuit raadpleging van de professionele website (inloggen verplicht) is het navolgende geïnventariseerd. 

Screenshot van deel van de rapportage (met wijzigingsdatum) en risicokaart vervangen. 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 

  
Controleaspecten: 

Controle op de risicoafstanden van het vulpunt. 

     

Controle op de risicoafstanden van het LPG-reservoir.      

Controle op de risicoafstand van de LPG-afleverinstallatie.      

Controle op de vergunde jaardoorzet LPG (m3); in de voorkomende gevallen wordt deze informatie opgevraagd in de e-mail die aan de 

drijver van de inrichting wordt verstuurd. 

     

Is de locatie van de punten (installatieonderdelen) in werkelijkheid overeenkomstig bovenstaande foto.      

 
03 Inventarisatie van LPG-contouren op ruimtelijke plannen (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?tabFilter=JURIDISCH) 

Datum raadpleging website: 

xx-xx-20xx 

Vanuit raadpleging van de website is het navolgende geïnventariseerd. 

Screenshot van voorbeeld vervangen, let er hierbij op dat in de screenshot die wordt gemaakt, de schaalverdeling wordt meegenomen. 

 

De controle op de in een bestemmingsplan geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten en kwetsbare objecten vindt in deze 3e ronde plaats door de ODG medewerkers van externe veiligheid. Hiertoe wordt door de  

toezichthouder in het Leefomgevingssysteem vanuit de hoofdzaak voor de Werkverdeler EV een bijdragezaak aangemaakt genaamd 'Toetsing bestemmingsplan op geprojecteerde objecten binnen contour'. 

Bijdragezaak aangemaakt door (naam toezichthouder) op (datum) met bijdragezaaknummer (nummer) 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?tabFilter=JURIDISCH
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 

 
 

 

Is contour externe veiligheid opgenomen op bestemmingsplankaart      

Komt contour op bestemmingsplan overeen met contour uit de risicokaart 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

  
04 Bedrijfssituatie nog in overeenstemming met hetgeen qua vergunningen en/of meldingen verleend en/of geaccepteerd is? 

Geldt/gelden de verleende omgevingsvergunning(en) nog wel voor degene die deze aangevraagd heeft/hebben?   In dit vak 'opmerking' wordt uitgeschreven aan wie 

vergunningen verleend zijn of deze nog zijn voor 

degene die ze aangevraagd heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wordt nog LPG verkocht en is de LPG-installatie al dan niet nog aanwezig 

Als op een bepaald moment de LPG-installatie is verwijderd en er gedurende drie jaar geen LPG-installatie opnieuw in gebruik is 

genomen, kan de vergunning hierop aangepast worden, waarna de inrichting een type B tankstation kan worden, tenzij van 

vergunningplicht sprake blijft op  basis van het '20 meter aspect'. 

Het verzoek om aanpassing van de vergunning kan door de ondernemer worden gedaan of vanuit het bevoegd gezag worden geïnitieerd. 

Pas op het moment dat LPG niet meer in de vergunning aanwezig is, vindt een actualisatie plaats van de risicokaart. In de voorkomende 

gevallen vindt door de toezichthouder een terugkoppeling plaats met de collega's van Externe Veiligheid. Hiertoe wordt door de 

toezichthouder in het Leefomgevingssysteem, vanuit de hoofdzaak, voor de Werkverdeler EV een bijdragezaak aangemaakt genaamd 

'Actualiseren van risicokaart - LPG-installatie uit vergunning'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als geen LPG meer wordt verkocht en de LPG-installatie nog aanwezig is maar gedurende drie jaar niet opnieuw in gebruik is 

genomen, dient na het verstrijken van deze drie jaar de vergunning hierop aangepast te worden, waarna de inrichting een type B 

tankstation kan worden, tenzij van vergunningplicht sprake blijft op  basis van het '20 meter aspect'. 

Het verzoek om aanpassing van de vergunning kan door de ondernemer worden gedaan of vanuit het bevoegd gezag worden geïnitieerd. 

Pas op het moment dat LPG niet meer in de vergunning aanwezig is, vindt een actualisatie plaats van de risicokaart. In de voorkomende 

gevallen vindt door de toezichthouder een terugkoppeling plaats met de collega's van Externe Veiligheid. Hiertoe wordt door de 

toezichthouder in het Leefomgevingssysteem, vanuit de hoofdzaak, voor de Werkverdeler EV een bijdragezaak aangemaakt genaamd 

'Actualiseren van risicokaart - LPG-installatie uit vergunning'. 

     

Als geen LPG wordt verkocht is het tankstation mogelijk toch vergunningplichtig (geworden) en wordt een check uitgevoerd of het 

tankstation onder de vergunningplicht valt op basis van het '20 meter aspect'. Dit is geregeld in het Besluit omgevingsrecht, bijlage I, 

onderdeel C, categorie 5.4, onder e.: 

 

Besluit Omgevingsrecht - Bijlage 1, onderdeel C, categorie 5.4 onder e. 

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen 

voor: 

e. het afleveren van vloeibare brandstoffen ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het wegverkeer door een 

afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is en waarbij er minder dan 20 meter afstand is tussen de afleverzuil en een 

van de volgende objecten, mits dat object geen onderdeel uitmaakt van de inrichting: woning, sporthal, zwembad, winkel, hotel, 

     

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2018-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2.1
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 restaurant, kantoorgebouw, bedrijfsgebouw, speeltuin, sportveld, camping, volkstuinencomplex, recreatieterrein, bejaardenoord, 

verpleeginrichting, ziekenhuis, sanatorium, zwakzinnigeninrichting, gezinsvervangend tehuis, school, telefooncentrale, gebouw met 

vluchtleidingsapparatuur, elektriciteitscentrale, hoofdschakelstation van de hoofdspoorweginfrastructuur, bedoeld in de Spoorwegwet, 

object met een hoge infrastructurele waarde, installatie en bovengrondse opslagtank voor brandbare, explosieve of giftige stoffen, en een 

plaats ten behoeve van de bewaring van gasflessen waarvan de gezamenlijke inhoud meer dan 2.500 liter (waterinhoud) bedraagt; 

Aandachtspunten bij type B tankstation(gedeelte) 

- Begrenzing van de verkoopruimte op de plattegrond bij de aanvraag / melding weergegeven 

- Indeling van shop ingetekend 

- Indeling, denk aan koel- en vriesinstallaties, airco, bodembedreigende- en gevaarlijke stoffen, stookinstallaties in overeenstemming 

met huidige situatie 

- Ligging en aantal tanks 

- Totaal aantal mogelijke kuubs opslag van natte brandstoffen 

- Opslag van gevaarlijke stoffen aangevraagd en vergund 

- Wijzigingen in wasactiviteiten of nieuwe wasactiviteiten 

- Afleveren van AdBlue zonder dat hiervan melding is gedaan 

     

Type C tankstation(gedeelte) 

- Begrenzing van de verkoopruimte op de plattegrond bij de aanvraag / melding weergegeven 

- Indeling van shop ingetekend 

- Indeling, denk aan koel- en vriesinstallaties, airco, bodembedreigende- en gevaarlijke stoffen, stookinstallaties in overeenstemming 

met huidige situatie 

- Ligging en aantal tanks 

- Totaal aantal mogelijke kuubs opslag van natte brandstoffen en LPG 

- Opslag van gevaarlijke stoffen aangevraagd en vergund 

- Wijzigingen in wasactiviteiten of nieuwe wasactiviteiten 

- Afleveren van AdBlue zonder dat dit is aangevraagd 

     

 
05 Voorschriften in milieuvergunningen gesteld ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning is aangevraagd? 

Is door de Omgevingsdienst Groningen een actualiseringstoets uitgevoerd? Zo ja, vindplaats in de map M:\Project Actualisatie 

Vergunningen als hyperlink opnemen:  

Wat is de conclusie geweest van een uitgevoerde actualiseringstoets? 

 

     

Indien abusievelijk geen voorschriften zijn opgenomen terwijl dit wel had moeten gebeuren omdat bepaalde activiteiten wel zijn 

aangevraagd, dan kan overgegaan worden tot een ambtshalve wijziging van de vergunning. De toezichthouder heeft een signaalfunctie 

in deze en beoordeeld of op de navolgende aspecten voorschriften zijn gesteld: 

- Aangevraagde opslagen van bodembedreigende- en gevaarlijke stoffen in de tankstationshop en garagebedrijf 

- Onderhouden of repareren van motoren en motorvoertuigen en proefdraaien van verbrandingsmotoren 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 Deze voorschriften zouden moeten worden gesteld omdat sprake is van aangevraagde activiteiten die onder de werkingssfeer van 

hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vallen. Hoofdstuk 4 is immers niet van toepassing op inrichtingen 

type C. 

 

Dan zijn er algemene regels die in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit worden gesteld en die betrekking hebben op activiteiten die 

verricht worden binnen de type C inrichting en waarop hoofdstuk 3 van toepassing is. Mogelijk zijn abusievelijk geen voorschriften 

opgenomen ten aanzien van: 

- Afval van bijvoorbeeld shopactiviteiten en prullenbakken (zwerfafval) 

- Geluid 

- Energiebesparing 

- Trillingen 

- Afvalwater vanuit sanitair 

Naast de uitwerking van de bevindingen in de controlelijst, wordt in de Excel 'contactgegevens en periodieken op tankstations' door de 

toezichthouder eveneens een aantekening gemaakt in de kolom 'Opmerkingen t.a.v. (vigerende) vergunning(en) / meldingen'. 

Om een terugkoppeling van de bevindingen aan de afdeling VVL te organiseren, wordt door de toezichthouder in het 

Leefomgevingssysteem, vanuit de hoofdzaak, voor de Werkverdeler Vergunningverlener een taak aangemaakt genaamd: 'Plaatsen van 

inrichting op actualisatielijst'. 

  Aantekening gemaakt in Excel op 

(datum) 

Taak aangemaakt op (datum) 

  

 
06 Energie 

Hoeveel gas [m3] is het afgelopen jaar verbruikt?      

Hoeveel elektriciteit [kWh] is het afgelopen jaar verbruikt?      

Actiepunt voor de toezichthouder 

Om een terugkoppeling van de bevindingen aan de collega's van Team energie te organiseren, wordt door de toezichthouder in het 

Leefomgevingssysteem, vanuit de hoofdzaak, voor de 'Werkverdeler energie' een taak aangemaakt genaamd: 'Energie-inventarisatie 

uitgevoerd, resultaten in checklist 3e ronde'. 

  Taak aangemaakt op (datum)   

 
07 Controleaspecten 1e ronde vnl. administratief 
 Onderstaande aspecten zijn overgenomen uit het ODG Inspectierapport ten behoeve van initiële- of opleveringscontroles milieu bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 

 Bevindingen dienen verwerkt te worden in de ODG Excel  met contactgegevens en periodieken. 

LPG Verklaring van Herkeuring 

Datum waarop de keuring heeft plaatsgehad wordt ingevuld. 

Tussen haakjes wordt het herbeoordelingsjaar benoemd. 

  Datum:  

 

  

Doorzet LPG 

Jaartal wordt ingevuld van het jaar waarover de doorzet aan LPG d.m.v. een (accountants)verklaring of omzetvermelding wordt 

overgelegd. 

  Datum:    

LPG Ondertekende verklaring 

Datum wordt ingevuld waarop toezichthoudende personen en het in het LPG-tankstation werkzame personeel een verklaring 

  Datum:    
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 ondertekend hebben  dat zij op de hoogte zijn gesteld van de aard en de gevaaraspecten van de LPG-afleverinstallatie, de te nemen 

maatregelen bij incidenten, de instructies bij incidenten en calamiteiten en het veiligheidsinformatieblad van LPG. 

BAOC of  VVV 

Datum waarop het Bewijs van Aanleg Onder Certificaat is afgegeven of waarop de VVV keuring heeft plaatsgehad wordt ingevuld. 

Tussen haakjes wordt het herbeoordelingsjaar benoemd. 

  Vloer van:  

Datum:  

Herbeoordelingsjaar:  

Vloer van:  

Datum:  

Herbeoordelingsjaar:  

  

Installatie/herkeur tank(s) 

Datum waarop Kiwa registratie van installatiecertificaat heeft plaatsgehad van nieuwplaatsing of herkeur (laatste datum van 

uitvoeringsperiode) wordt ingevuld. 

Tussen haakjes wordt het herbeoordelingsjaar benoemd. 

  Datum:  

Herbeoordelingsjaar:  

  

Installatie peilbuis/peilbuizen 

Datum van rapportage waaruit blijkt dat peilbuis/peilbuizen conform voorschrift is/zijn geïnstalleerd wordt ingevuld. 

  Datum:    

Bemonstering peilbuis/peilbuizen 

Datum waarop de laatste bemonstering heeft plaatsgehad wordt ingevuld. 

  Datum:  

 

  

Personeel op de hoogte van inhoud noodplan 'lichte olie' en vertrouwd met specifieke gevaren/gebruik hulpmiddelen. 

Datum wordt ingevuld van het moment dat het personeel instructies heeft gehad/met goed gevolg een e-learning heeft gevolgd. 

  Datum/data:  

 

  

 
08 Zwerfafval 

Activiteitenbesluit - Artikel 2.13 

Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen die 

uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting. 

  

 

 

 

  

 
09 Noodstopvoorziening natte brandstoffen 

In artikel 1.1 van de Activiteitenregeling is 'noodstopvoorziening' als volgt gedefinieerd: een voorziening die bij activering de 

spanning op alle afleverzuilen wegneemt. 

 

Wordt bij activering van de op het tankstation aanwezige tankstationnoodstop de spanning op alle afleverzuilen weggenomen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt bij activering van de noodstop in de verkoopruimte de spanning op alle afleverzuilen weggenomen?      

Activiteitenregeling - Artikel 3.21 

1 Een vaste afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan 

spoorvoertuigen aan de volgende onderdelen van PGS 28: 

e de paragrafen 5.6 en 5.7. 

 

 PGS 28, voorschrift 5.7.4 (deels) Bij een tankstation is ten minste één noodstopvoorziening aangebracht. 
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

  Bij uitsluitend bemande aflevering van vloeibare brandstof is die voorziening bij de kassa van het tankstation te bedienen.      

 Bij geheel of gedeeltelijk onbemande aflevering van vloeibare brandstof is die voorziening op ten minste één voor een ieder goed 

bereikbare plaats te bedienen, 

 

 die duidelijk zichtbaar en aangegeven is bij elke afleverzuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Stationaire koelapparatuur 

Voorafgaand aan het checken van de voorschriften, wordt een inventarisatie gemaakt van de aanwezige koelinstallaties. Van het betreffende koelapparaat en/of typeplaatje wordt ter vastlegging hiervan een foto 

gemaakt die in de locatiedossiermap van de inrichting wordt opgeslagen. 

Voor de omrekening van de hoeveelheid koelmiddel naar het CO2-equivalent hiervan, wordt gebruik gemaakt van de app Climalife en/of de website Exceloplossing.nl, https://exceloplossing.nl/koudemiddel-co2-

equivalent-calculator/ 

nr naam/functie  

installatie 

locatie van de 

installatie 

type 

koelmiddel 

hoeveelheid 

koelmiddel (kg) 

CO2-

equivalent 

(in ton) 

etikettering 

(ja/nee/nvt) 

lekcontrole 

(ja/nee/nvt/onbekend) 

logboek  

(ja/nee/nvt/onbekend) 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

(ja/nee/aanschrijven) 

Foto nummer(s) installatie 

(zie locatiedossiermap 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- gassenverordening - Artikel 12 (deels) 

1 Producten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten of nodig hebben voor de werking ervan, mogen niet op de markt 

worden gebracht, tenzij ze geëtiketteerd zijn. Dit geldt uitsluitend voor: 

a) koelapparatuur; 

b) klimaatregelingsapparatuur; 

c) warmtepompen; 

     

2 De producten of apparatuur waarvoor een vrijstelling geldt uit hoofde van artikel 11, lid 3, worden dienovereenkomstig 

geëtiketteerd en er wordt op vermeld dat die producten of apparatuur uitsluitend mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor 

een vrijstelling uit hoofde van dat artikel is verleend. 

     

3 Op het overeenkomstig lid 1 vereiste etiket wordt het volgende vermeld:      

https://exceloplossing.nl/koudemiddel-co2-equivalent-calculator/
https://exceloplossing.nl/koudemiddel-co2-equivalent-calculator/
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 a) een vermelding dat het product of de apparatuur gefluoreerde broeikasgassen bevat of nodig heeft voor de werking ervan; 

b) de door de industrie aanvaarde benaming van de betreffende gefluoreerde broeikasgassen of, bij gebreke van een dergelijke 

benaming, de chemische naam; 

c) met ingang van 1 januari 2017, de hoeveelheid, uitgedrukt in gewicht en CO2-equivalent, gefluoreerde broeikasgassen die het 

product of de apparatuur bevat, of de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen waarvoor de apparatuur is ontworpen, en het 

aardopwarmingsvermogen van dergelijke gassen. 

 

Op het overeenkomstig lid 1 vereiste etiket wordt in voorkomend geval het volgende vermeld: 

a) een vermelding dat de gefluoreerde broeikasgassen zich in hermetisch afgesloten apparatuur bevinden; 

b) een vermelding dat het geteste lekkagepercentage voor elektrische schakelinrichtingen minder dan 0,1 % per jaar volgens de 

technische specificatie van de fabrikant bedraagt. 

4 Het etiket is duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, en is aangebracht: 

a) nabij de servicepunten voor het vullen of terugwinnen van het gefluoreerde broeikasgas, of 

b) op dat gedeelte van het product of de apparatuur dat het gefluoreerde broeikasgas bevat. 

 

 Het etiket is gesteld in de officiële talen van de lidstaat waarin het op de markt wordt gebracht. 

     

F- gassenverordening - Artikel 4 

1 Exploitanten van apparatuur die niet in schuimen opgenomen gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van 5 ton CO2-

equivalent of meer zorgen ervoor dat de apparatuur op lekken wordt gecontroleerd. 

 Hermetisch afgesloten apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van minder dan 10 ton CO2-equivalent is 

echter niet aan lekkagecontroles volgens dit artikel onderworpen, mits dergelijke apparatuur als hermetisch afgesloten is 

geëtiketteerd. 

 Een elektrische schakelinrichting is niet aan lekkagecontroles uit hoofde van dit artikel onderworpen mits zij voldoet aan één van 

de volgende voorwaarden: 

a) zij heeft een geteste lekkagepercentage van minder dan 0,1 % per jaar zoals vermeld in de technische specificatie van de 

fabrikant en is als zodanig geëtiketteerd; 

b) zij is uitgerust met een apparaat voor online druk- of densiteitsmonitoring, of 

c) zij bevat minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen. 

     

 

 

2 Lid 1 geldt voor exploitanten van de volgende gefluoreerde broeikasgassen bevattende apparatuur: 

a) stationaire koelapparatuur; 

b) stationaire klimaatregelingsapparatuur; 

c) stationaire warmtepompen; 

d) stationaire brandbeveiligingsapparatuur; 

e) koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens; 

f) elektrische schakelinrichtingen; 

g) organische rankinecycli. 

 Wat betreft de in de eerste alinea, onder a) tot en met e), genoemde apparatuur worden de controles verricht door natuurlijke 

personen die gecertificeerd zijn overeenkomstig de voorschriften in artikel 10. 
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

  Bij wijze van afwijking van de eerste alinea van lid 1 is, tot en met 31 december 2016, apparatuur die minder dan 3 kg 

gefluoreerde broeikasgassen bevat of hermetisch afgesloten apparatuur die als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 6 kg 

gefluoreerde broeikasgassen bevat, niet onderworpen aan de voorschriften betreffende controle op lekken. 

3 De controles op lekken ingevolge lid 1 worden uitgevoerd met de volgende frequentie: 

a) bij apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van 5 ton CO2-equivalent of meer maar minder dan 50 

ton CO2-equivalent, ten minste om de twaalf maanden of, wanneer een lekkagedetectiesysteem is geïnstalleerd, ten minste om 

de vierentwintig maanden; 

b) bij apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van 50 ton CO2-equivalent of meer maar minder dan 

500 ton CO2-equivalent, ten minste om de zes maanden, of, wanneer een lekkagedetectiesysteem is geïnstalleerd, ten minste 

om de twaalf maanden; 

c) bij apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van 500 ton CO2-equivalent of meer, ten minste om de 

drie maanden, of, wanneer een lekkagedetectiesysteem is geïnstalleerd, ten minste om de zes maanden. 

     

F-gassenverordening - Artikel 6 (deels) 

1 Exploitanten van apparatuur die ingevolge artikel 4, lid 1, op lekken moet worden gecontroleerd, belasten zich voor elk hieronder 

vallend apparaat met het verrichten en bijhouden van registraties waarin de volgende informatie wordt gespecificeerd:  

a) de hoeveelheid en het type geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen;  

b) de hoeveelheden tijdens installatie, onderhoud en service of door lekkage toegevoegde gefluoreerde broeikasgassen;  

c) of de hoeveelheden geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen gerecycled of geregenereerd zijn, met de naam en het adres 

van het recycling- of regeneratiebedrijf en, waar van toepassing, het certificeringsnummer;  

d) de hoeveelheid teruggewonnen gefluoreerde broeikasgassen;  

e) de identiteit van de onderneming die de apparatuur heeft geïnstalleerd, geservicet, onderhouden en, indien van toepassing, 

gerepareerd of buiten dienst gesteld, met inbegrip van, indien van toepassing, het nummer van het certificaat;  

f) de datums en resultaten van de volgens artikel 4, leden 1 tot en met 3, uitgevoerde controles;  

g) indien de apparatuur buiten dienst is gesteld, de maatregelen die zijn genomen om de gefluoreerde broeikasgassen terug te 

winnen en te verwijderen. 

     

Verordening ozonlaag afbrekende stoffen  - Artikel 11 (deels) 

6 Wanneer geregenereerde of gerecycleerde chloorfluorkoolwaterstoffen voor het onderhoud of de service van koel-, 

klimaatregelings- en warmtepompapparatuur worden gebruikt, moet op de betrokken apparaten een etiket worden aangebracht met 

de vermelding van het type stof, de in het apparaat aanwezige hoeveelheid en de etiketteringsinformatie zoals vermeld in bijlage I 

bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 voor stoffen of mengsels die als gevaarlijk voor de ozonlaag ingedeeld zijn. 

 

     

Verordening ozonlaag afbrekende stoffen - Artikel 23 

1 De ondernemingen treffen alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om lekkage en emissies van gereguleerde stoffen te voorkomen 

of tot een minimum te beperken. 

     

2 Ondernemingen die gebruikmaken van koel-,klimaatregelings- en warmtepompapparatuur, of brandbeveiligingssystemen, met 

inbegrip van circuits, die gereguleerde stoffen bevatten, zorgen ervoor dat de vaste apparaten of systemen: 

a) met een vloeistofinhoud van 3 kg gereguleerde stoffen of meer ten minste eenmaal in de twaalf maanden op lekkage worden 

gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt 

en minder dan 6 kg gereguleerde stoffen bevatten; 
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 b) met een vloeistofinhoud van 30 kg gereguleerde stoffen of meer ten minste eenmaal in de zes maanden op lekkage worden 

gecontroleerd; 

c) met een vloeistofinhoud van 300 kg gereguleerde stoffen of meer ten minste eenmaal in de drie maanden op lekkage worden 

gecontroleerd; 

 

en dat waargenomen lekkages zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 14 dagen worden hersteld. 

 Het apparaat of systeem wordt binnen een maand nadat een lek is hersteld op lekkage geïnspecteerd ter controle of de 

herstellingeffect heeft gesorteerd. 

3 De in lid 2 bedoelde ondernemingen registreren de hoeveelheid en de aard van de toegevoegde gereguleerde stoffen en de 

hoeveelheid die tijdens het onderhoud, de service en de definitieve verwijdering van de in dat lid genoemde apparaten of systemen 

wordt teruggewonnen. Zij registreren tevens andere relevante informatie, onder meer de identiteit van de onderneming of monteur 

die het onderhoud of de service heeft uitgevoerd, als ook de data en de resultaten van de uitgevoerde controles op lekkage. Dit 

register wordt op verzoek ter beschikking gesteld aan de bevoegde instantie van een lidstaat en de Commissie. 

     

5 De ondernemingen treffen alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om lekkage en emissies van gereguleerde stoffen die als 

grondstof of technische hulpstof worden gebruikt, te voorkomen of tot een minimum te beperken. 

     

 
11 Bereiden van voedingsmiddelen (ten aanzien van de lozing van afvalwater) 

Inventarisatie van activiteiten die plaatsvinden bij het bereiden van voedingsmiddelen ten behoeve van de vaststelling van de mate van 

vethoudend zijn van de afvalwaterstromen en daaruit volgende 

conclusie ten aanzien van het al dan niet benodigd zijn van een vetafscheider en een slibvangput. 

 

STAP 1 

IS ER SPRAKE VAN ÉÉN OF MEER VAN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN 

Bakken Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Braden Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Frituren Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Grilleren Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Koken Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consumptie-ijs bereiding Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Opwarmen/warmhouden voedsel Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bereiding broodjes, buffetten en/of broodmaaltijden Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

STAP 2 

WORDEN ÉÉN OF MEERDERE ATTRIBUTEN GEBRUIKT EN AFGEWASSEN 

TurboChef (= zelfreinigende magnetronoven) Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Braadpan(nen) Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Koekenpan(nen) Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Grill-apparatuur Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 Kookketel(s) (slagerijen) Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Losse frituurpan(nen) Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gehaktballenvoorziening (warmhouden) Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bakwand Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wasemkap met metalen vetvang t.b.v. Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"ontvetten"- en afvoer van bakdampen 

Voorwerpen t.b.v. de bewerking/verwerking Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

van voedsel 

Niet wegwerp serviesgoed Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IJsmachine/attributen t.b.v. consumptie-ijs bereiding Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

STAP 3 

WIJZE VAN REINIGING ATTRIBUTEN 

 

Voorspoelactiviteiten Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Afwassen handmatig Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Afwassen m.b.v. afwasmachine Ja / Nee, evt. toelichting :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

Welke reinigingsmiddelen worden toegepast: 

 

1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

STAP 4 

WORDT DE VLOER REGELMATIG GESCHROBT 

 

Ja / Nee, evt. toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Indien ja: welke reinigingsmiddelen worden toegepast 

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Conclusie ten aanzien van het al dan niet benodigd zijn van een vetafscheider: 

Op basis van de afvalwaterstromen die bij de bereiding van voedingsmiddelen ontstaan, wordt op basis van bovenstaande inventarisatie 

de conclusie getrokken dat een vetafscheider en een slibvangput wel / niet noodzakelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werd voor 1 januari 2008 vanuit die inrichting het afvalwater van het vervaardigen of bereiden van voedingsmiddelen geloosd zonder 

behandeling in een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan NEN-EN-1825-1 en 2 dan wel op de hoeveelheid afvalwater is 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 afgestemd? In dat geval geldt voor dat lozen een ontheffing die als maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.131 lid 5 wordt 

aangemerkt. 

 

Ja / Nee, evt. toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Is het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater toegenomen 

ten opzichte van de lozingssituatie voor 1 januari 2008 terwijl er geen vetafscheider en een slibvangput aanwezig is? 

 

Ja / Nee / nvt, evt. toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

     

Is een vetafscheider en een slibvangput aanwezig? 

Ja / Nee / nvt 

 

Indien ja: merk, type en capaciteit noteren en capaciteitsberekening toevoegen aan locatiedossiermap van de inrichting (eventueel 

aanschrijven op overlegging hiervan). 

     

Activiteitenbesluit milieubeheer - Artikel 3.130 

Deze paragraaf is van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen met: 

a keukenapparatuur; 

b grootkeukenapparatuur; 

c één of meer bakkerijovens die chargegewijs beladen worden, of 

d één of meer bakkerijovens die continu beladen worden met een nominaal vermogen van ten hoogste 400 kilowatt. 
Toelichting artikel 3.130 n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/558 In artikel 3.130 is de reikwijdte van de paragraaf «Bereiden van voedingsmiddelen» 
geregeld. Met de aanduiding «het bereiden van voedingmiddelen» worden activiteiten met de kleinste omvang bedoeld. Hieronder valt de bereiding van 

voedingsmiddelen voor directe consumptie in kantines, de horeca en professionele keukens in instellingen (zoals zorginstellingen, kantines in grote 

kantoorgebouwen), inclusief de bereiding voor consumptie op locatie (snackbars, afhaalrestaurants, en cateringbedrijven). Ook valt hieronder de 
bereiding van voedingsmiddelen bij slagerijen en kleine bakkerijen, en het ambachtelijk bereiden van voedingsmiddelen, waaronder in ieder geval valt 

de bereiding op traditionele wijze. Bepalend voor de vraag of er sprake is van «het bereiden van voedingsmiddelen» is het soort apparatuur dat gebruikt 

wordt. Als er uitsluitend keukenapparatuur gebruikt wordt die ook bij huishoudens toegepast wordt, is deze activiteit van toepassing en gelden slechts 
minimale voorschriften. Er wordt tevens van het «bereiden van voedingsmiddelen» gesproken indien professionele keukenapparatuur ofwel 

grootkeukenapparatuur gebruikt wordt. De term «grootkeuken» wordt gebruikt voor professionele keukens in de horeca en bij instellingen. De 

apparatuur die in professionele keukens gebruikt wordt, is een slag groter dan huishoudelijke apparatuur en er zijn hiervoor gespecialiseerde 
leveranciers. Het begrip «grootkeuken» is daar een ingeburgerd begrip, hoewel in het dagelijks taalgebruik het begrip nauwelijks voorkomt. 

Grootkeukenapparatuur komt zowel in elektrische als gasgestookte varianten voor. Qua vermogen houdt de range van grootkeukenapparatuur op bij 

ongeveer 80 kilowatt. De zwaarste grootkeukenapparaten zijn bijvoorbeeld pastakokers voor een mensa of de bakwand van een snackbar. Bij bereiding 
van voedingsmiddelen met grootkeukenapparatuur moeten maatregelen getroffen worden tegen geurhinder en ter bescherming van de riolering. 

Tenslotte betreft deze activiteit ook kleine en middelgrote bakkerijen die uitsluitend bakken met charge-ovens. De grote bakkerijen die werken met 

continu-ovens, vallen onder de paragraaf 3.6.3. Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken. Gezien de beperkte omvang van 
deze activiteit kan er geen sprake zijn van een IPPC-installatie. Wel kan deze activiteit voorkomen naast het in werking hebben van een IPPC-installatie, 

zoals in een kantine voor een groot industrieel bedrijf. 

     

Activiteitenbesluit milieubeheer - Artikel 3.131 (deels: lid 1 t/m 7) 

1 Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende 

activiteiten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid. 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 2 Indien niet in een vuilwaterriool geloosd kan worden, is lozen anders dan in een vuilwaterriool toegestaan, indien het afvalwater 

gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater wordt geloosd en de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn 

berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende 

activiteiten. 

     

3 Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.      

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. 

 

 In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden 

volstaan, indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag in afwijking van het vierde lid, het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 

toestaan, indien gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, het lozen 

geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Artikel 2.2, vierde 

lid, is van overeenkomstige toepassing. 

     

6 Het vierde lid is niet van toepassing indien voor het tijdstip waarop dat artikel op de inrichting van toepassing werd een slibvangput 

en een vetafscheider zijn geplaatst die op de hoeveelheid afvalwater is afgestemd. 

     

7 Indien op een inrichting voor 1 januari 2008 een besluit als bedoeld in artikel 6.43 van toepassing was en vanuit die inrichting het 

afvalwater van het vervaardigen of bereiden van voedingsmiddelen werd geloosd zonder behandeling in een vetafscheider en 

slibvangput die voldoen aan NEN-EN-1825-1 en 2 dan wel op de hoeveelheid afvalwater is afgestemd, geldt voor dat lozen een 

ontheffing die als maatwerkvoorschrift als bedoeld in het vijfde lid wordt aangemerkt. 

     

Activiteitenbesluit milieubeheer - Artikel 6.43 (deels) 

De volgende besluiten zijn vervallen: 

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer 

Besluit LPG-tankstations milieubeheer 

Besluit tankstations milieubeheer 

Toelichting artikel 6.43 n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/441 Artikel 6.43 voorziet in het intrekken van een aantal besluiten en was na het 

besluit van 19 oktober 2007 uitgewerkt. De artikelen 6.1, 6.4 en 6.36 bevatten echter overgangsrecht in relatie tot de ingetrokken 

besluiten. Dat overgangsrecht moet ook gelden voor de besluiten die met het onderhavige wijzigingsbesluit worden ingetrokken. 

Vandaar dat voor een andere constructie is gekozen. De besluiten die met artikel XII worden ingetrokken, worden opgenomen in artikel 

6.43, zodat het overgangsrecht ook in relatie tot die besluiten van toepassing is. 

Toelichting invoeging aantal besluiten n.a.v. wijzigingsbesluit 2014/20 Bij besluit van 13 oktober 2012 (Stb. 2012, 552) zijn het Besluit 

emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn 

milieubeheer vervallen. Abusievelijk is niet voorzien in het opnemen van deze besluiten in artikel 6.43. Dit artikel bevat een opsomming 

van besluiten die met het Activiteitenbesluit of met een wijziging van dat besluit zijn vervallen. Dit artikel is van belang vanwege het 

overgangsrecht (artikelen 6.1 en 6.4). Met dit wijzigingsonderdeel is dit gebrek hersteld. 

Toelichting artikel 6.43 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337 Aan artikel 6.43 zijn twee besluiten toegevoegd die met artikel VI worden 

ingetrokken. De inhoud van beide besluiten is opgenomen in het Activiteitenbesluit. 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 12 Opslag van bodembedreigende en/of gevaarlijke vloeistoffen in gesloten verpakking in en/of bij shops 

Opslag bodembedreigende stoffen      

Is er sprake van een type C inrichting? Zo ja dan zijn de voorschriften (mits aanwezig) uit de vergunning van toepassing!      

Voorschriften van toepassing op een type B inrichting      

Activiteitenbesluit - Artikel 4.1 (deels) 

7 De verpakking en de opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en afvalstoffen waaruit vloeibaar 

bodembedreigende stoffen kunnen lekken voldoen ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, aan de bij 

ministeriële regeling te stellen eisen. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 4.10 (deels) 

1  Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en vloeibare 

CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak. 

     

2  Indien de opslag, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de daartoe gestelde eisen van de 

ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook plaatsvinden boven een andere bodembeschermende voorziening. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 2.4 

1 Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat: 

a gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd; 

b er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd. 

     

2  Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en 

de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen. 

     

3  Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen, heeft een 

opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de 

opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen. 

     

Opslag bodembedreigende vloeistof in de shop      

A1  Vindt de opslag plaats in een gesloten verpakking?(indien ja wordt voldaan aan de voorschriften) 

  Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de shop altijd sprake is van een vloeistofkerende vloer (aaneengesloten verharding). 

     

Activiteitenregeling - Artikel 4.10 

2  Indien de opslag, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de daartoe gestelde eisen van de 

ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook plaatsvinden boven een andere bodembeschermende voorziening. 

     

 

 

Opslag bodembedreigende vloeistof buiten de shop      

B1  Vindt de opslag plaats in een gesloten verpakking?(indien ja ga naar vraag B3) Indien nee ga naar vraag B2.      

Activiteitenregeling - Artikel 4.10 

2  Indien de opslag, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de daartoe gestelde eisen van de 

ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook plaatsvinden boven een andere bodembeschermende voorziening. 

     

B2  Indien de opslag niet plaatsvindt in een gesloten verpakking worden de stoffen opgeslagen boven een lekbak of vloeistofdichte 

vloer? (indien ja ga naar vraag B3) Indien nee overtreding van artikel 4.10, lid 1 van de Activiteitenregeling 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 Activiteitenregeling - Artikel 4.10 

1  Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en vloeibare 

CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak. 

     

B3  Staan de bodembedreigende vloeistoffen boven een bodembeschermende voorziening waarop de vloeistoffen effectief kunnen 

worden opgevangen en opgeruimd en kan er geen hemelwater in terecht komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de 

voorziening wordt verwijderd. (indien ja ga naar vraag B4.) Indien nee overtreding van artikel 2.4, lid 1 van de 

Activiteitenregeling. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 2.4 

1 Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat: 

a gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd; 

b er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd. 

     

B4  Indien sprake is van een lekbak heeft deze een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste 

verpakkingseenheid, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen 

stoffen.(indien ja wordt voldaan aan de voorschriften). Indien nee overtreding van artikel 2.4, lid 3 van de Activiteitenregeling. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 2.4 

3  Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen, heeft een 

opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de 

opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen. 

     

Opslag gevaarlijke stoffen (alleen van toepassing als ADR-3 producten in of buiten de shop aanwezig zijn)      

Is er sprake van een type C inrichting? Zo ja dan zijn de voorschriften (mits aanwezig) uit de vergunning van toepassing!      

Voorschriften van toepassing op een type B inrichting      

Activiteitenbesluit - Artikel 4.1 (deels) 

1 De verpakking en de opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking voldoen ten behoeve van het voorkomen van 

risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de 

risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste aan de bij 

ministeriële regeling te stellen eisen. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 4.3 (deels) 

1 Gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en 

wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15: 

a paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2; 

b paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13; 

c de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3; 

d de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8; 

e de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12; 

f de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2; 

g voorschrift 3.14.1, en 

h de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1. 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 Activiteitenregeling - Artikel 4.8 (deels) 

1  De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een voor het publiek toegankelijke 

verkoopruimte is brandveilig. 

     

2 Aan het eerste lid wordt voldaan indien gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking: 

a zijn opgeslagen overeenkomstig de artikelen 4.3, 4.4, 4.4a, 4.4b, 4.4c en 4.4d, of 

b niet in grotere hoeveelheden in een verkoopruimte zijn opgeslagen dan is aangegeven in tabel 4.8. 

     

3 Dit artikel is niet van toepassing op: 

a verpakkingen met producten bestemd voor de persoonlijke verzorging, waaronder spuitbussen, 

b alcoholhoudende dranken in consumentenverpakkingen, of 

c gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 9 van het ADR, zonder bijkomend gevaar. 

     

4  Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot een andere wijze van opslag dan genoemd in het tweede 

lid op basis van een door de inrichtinghouder ingediend uitgangspuntendocument met betrekking tot de bouwkundige, 

installatietechnische en organisatorische maatregelen, waarin is aangetoond dat de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en 

CMR-stoffen in verpakking in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte brandveilig is. Voordat de betreffende 

verkoopruimte in gebruik wordt genomen, is door een inspectie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling 

volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020, door middel van een goedkeurend inspectierapport aangetoond dat de met het oog op de 

brandveiligheid getroffen voorzieningen en maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig het uitgangspuntendocument. Dit 

inspectierapport is binnen de inrichting aanwezig. 

     

5  Een lekbak als bedoeld in tabel 4.8 is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% van de daarboven opgeslagen 

vloeistoffen bevatten. 

 

 

 

 

     

Tabel 4.8 

Maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking in de verkoopruimte in liters 

 

Nr. Soort verpakte gevaarlijke stoffen 

en CMR-stoffen 

Woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of 

logiesfunctie(s) (van derden) boven verkoopruimte 

Geen woon-, bijeenkomst-, onderwijs, cel-, gezondheidszorg- en/of 

logiesfunctie(s) (van derden) boven verkoopruimte1 

  Opslag ADR klasse 

3 zonder lekbak 

aanwezig 

Overige opslag 

situaties, 

waaronder ADR 

klasse 3 in of boven 

lekbak 

Opslag ADR klasse 3 

zonder lekbak 

aanwezig 

Overige opslag 

situaties, waaronder 

ADR klasse 3 in of 

boven lekbak 

I Gevaarlijke stoffen en CMR-

stoffen in verpakking, 

exclusief III, maar inclusief II 

500 750 1.000 1.500 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 II ADR klasse 2 en 3 m.u.v. 

gebruiksklare 

ruitensproeiervloeistof 

met vlampunt > 40 ºC 

 

Verkoopruimte is brandcompartiment met 

wbdbo2 tussen woon-, bijeenkomst, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- 

en/of logiesfunctie(s) (van derden) ≥ 60 minuten? 

300 8004 

  Nee 

753 

Ja 

 

Nee 

1503,4 

Ja 

3004 

  

III Verfproducten, die als gevaarlijke 

stoffen volgens het ADR, klasse 3 

zijn aangewezen, in metalen 

verpakking 

8000    

 

1 Indien de verkoopruimte niet onder woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s) (van derden) is gesitueerd gelden de maximale hoeveelheden per brandcompartiment. 

2  Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 

3  Opslag in een verkoopruimte zonder een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van minimaal 60 minuten is uitsluitend toegestaan als er sprake is van individuele consumentenverpakkingseenheden 

met een inhoud van ten hoogste 5 liter. 

4  De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakking van ADR klasse 3 zoals hier genoemd, wordt in of boven een lekbak geplaatst indien meer dan 5 liter aanwezig is op een stelling. De stelling is maximaal 1.35 

meter breed en kan bestaan uit meerdere schappen boven elkaar. Het aantal schappen is voor het hierboven bepaalde niet relevant. 

C1  Indien de opslag plaats vindt in de shop (verkoopruimte) is sprake van opslag in een PGS 15 kast of wordt voldaan aan tabel 4.8 

(let op vlampunt en lekbak)?Indien nee overtreding van artikel 4.8 lid 2 van de Activiteitenregeling. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 4.8 

1  De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een voor het publiek toegankelijke 

verkoopruimte is brandveilig. 

     

2 Aan het eerste lid wordt voldaan indien gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking: 

a zijn opgeslagen overeenkomstig de artikelen 4.3, 4.4, 4.4a, 4.4b, 4.4c en 4.4d, of 

b niet in grotere hoeveelheden in een verkoopruimte zijn opgeslagen dan is aangegeven in tabel 4.8. 

     

C2  Indien de opslag plaats vindt buiten de shop (verkoopruimte) wordt de ondergrens voor de stof en verpakkingsgroep 

 overschreden (25 liter voor verpakkingsgroep II en 50 liter voor verpakkingsgroep III)?(indien nee is sprake van 

bodembedreigende stof en moet worden voldaan aan de vragen B1 t/m B4.) indien ja ga naar vraag C3. 

     

C3  Worden de gevaarlijke stoffen welke de ondergrens overschrijden opgeslagen in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15 

(een brandveiligheidsopslagkast met een voldoende brandwerendheid)? Indien ja wordt voldaan aan de voorschriften, indien 

nee overtreding van artikel 4.3, lid 1 van de Activiteitenregeling. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 4.3 (deels) 

1 Gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en 

wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15: 

a paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2; 

b paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13; 

c de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3; 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 d de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8; 

e de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12; 

f de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2; 

g voorschrift 3.14.1, en 

h de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1. 

 
13 Stookinstallaties 

Activiteitenbesluit - Artikel 3.10p 

Een stookinstallatie voldoet ten behoeve van het veilig functioneren, een optimale verbranding en energiezuinigheid van deze 

stookinstallatie aan de bij ministeriële regeling inzake keuring en onderhoud gestelde eisen. 
Toelichting artikel 3.10p n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/558 In dit artikel is bepaald, dat nagenoeg alle stookinstallaties die onder de reikwijdte van 
paragraaf 3.2.1 (nieuw) vallen, aan de in de Activiteitregeling op te nemen eisen betreffende keuring en onderhoud dienen te voldoen. Voor een deel van 

deze stookinstallaties golden op grond van de artikelen 4.1 en 5.1 van het BEMS de eisen betreffende keuring en onderhoud al, namelijk voor de 

gasturbines, gasmotoren, dieselmotoren en ketelinstallaties. Voor het in werking hebben van stookinstallaties als stookinstallatie die warmte overdragen 
op thermische olie, luchtverhitters, kachels, procesfornuizen en noodstroomvoorzieningen, zijn deze eisen echter nieuw. De verplichte keuring en 

onderhoud garandeert dat ook deze stookinstallaties regelmatig gekeurd worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. De 

eisen die aan keuring en onderhoud worden gesteld, staan in de ministeriële regeling. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 3.7m 

1  Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van: 

a 20 kilowatt tot ten hoogste 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale 

verbranding en energiezuinigheid; 

b meer dan 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en 

energiezuinigheid. 

     

2  Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kilowatt wordt ten minste 

eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. 

     

3 Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt voor de eerste keer uitgevoerd binnen zes weken na ingebruikname. 
 Toelichting artikel 3.7m, derde lid (nieuw) n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 De eerste bijzondere inspectie bij ingebruikstelling (EBI) is een 

inspectie van de installatie die dient als basis voor latere keuringen op veiligheid en emissies. De EBI was tot 2010 verplicht. Daarna is hij als 
onderdeel van het pakket tot vermindering van de administratieve lasten komen te vervallen in het Besluit emissie-eisen middelgrote 

stookinstallaties milieubeheer (Bems). In de praktijk wordt de eerste keuring veelal niet bij ingebruikname van de stookinstallatie maar op een later 

tijdstip uitgevoerd, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Een tijdige eerste keuring bij ingebruikname is daarom wenselijk. Er bleek 
binnen de begeleidingscommissie van de Evaluatie van het Bems een breed draagvlak voor de herintroductie van de verplichte keuring bij 

ingebruikname. Bovendien blijkt de toename in administratieve lasten verwaarloosbaar. Daarom is in artikel 3.7m, derde lid bepaald dat de eerste 

keuring moet worden uitgevoerd binnen 6 weken na ingebruikname van de stookinstallatie. 

     

4 Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid omvat mede: 

a de afstelling van de verbranding; 

b het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht; 

c de afvoer van verbrandingsgassen; 

d een meting van koolmonoxide (CO), vóór de onder a genoemde afstelling, uitgedrukt in mg/Nm3, bij een zuurstofpercentage 

zoals aangegeven in artikel 3.10i, eerste lid, van het besluit. 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 

2 Activiteitenregeling milieubeheer; Staatscourant 2007/223 en bijgewerkt t/m Stcrt. 2019/38941 

Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 5 Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verricht door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat dat is 

afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd om uitvoering te kunnen geven aan de 

Deelregeling voor stookinstallaties, onderdeel uitmakende van de Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten 

behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties, van de stichting SCIOS. 

     

6 Indien uit een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid blijkt dat de stookinstallatie onderhoud behoeft, vindt dat onderhoud 

binnen twee weken na de keuring plaats. 

     

7 Het verslag van de keuring, bedoeld in het eerste of tweede lid, ondertekend door degene die de keuring heeft verricht, ligt bij de 

stookinstallatie ter inzage van het bevoegd gezag en wordt voor een periode van ten minste zes jaar bewaard. 

     

8 Na uitvoering van onderhoud als bedoeld in het zesde lid ligt een bewijs van uitvoering van dat onderhoud, gedateerd en 

ondertekend door degene die het onderhoud heeft uitgevoerd, bij de stookinstallatie ter inzage van het bevoegd gezag. 

     

9 Indien een stookinstallatie bij keuring dan wel na uitvoering van onderhoud, als bedoeld in het zesde lid, voldoet aan de eisen voor 

veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid, zorgt degene die de inrichting drijft ervoor dat de stookinstallatie 

wordt afgemeld in het afmeldsysteem van de stichting SCIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
14 LPG-afleverautomaat 

Activiteitenregeling - Artikel 5.78 

Ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het 

zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan 

wordt ten aanzien van aflevering door middel van een LPG-afleverautomaat ten minste voldaan aan de artikelen 5.79 tot en met 5.84. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 5.79 

1 Artikel 5.67, eerste lid, en artikel 5.69, eerste tot en met vierde lid, zijn niet van toepassing op een LPG-afleverautomaat. 

     

2 Indien LPG wordt afgeleverd door middel van een LPG-afleverautomaat is een toezichthoudend persoon, als bedoeld in artikel 

5.67, eerste lid, beschikbaar. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 5.80 

Bij het afleveren van LPG zonder direct toezicht door middel van een LPG-afleverautomaat is de LPG-afleverinstallatie uitgevoerd 

overeenkomstig voorschrift 7.2.1 van PGS 16 en wordt voldaan aan de voorschriften 7.2.2 en 7.2.3 van PGS 16. 

     

PGS 16, voorschrift 7.2.1 Bij het afleveren van LPG zonder direct toezicht via een LPG-afleverautomaat, moet de LPG-installatie zijn 

uitgevoerd met de volgende voorzieningen: 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 

van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
1 Activiteitenbesluit milieubeheer; Staatsblad 2007/415 en bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 a) Een voorziening die aflevering slechts mogelijk maakt en de installatie vrijgeeft voor gebruik na identificatie van de toegelaten 

afnemer (zie ook 7.2.3). 

b) Een voorziening die de gegevens van de aflevering zoals bedoeld in vs 7.2.8 registreert.      

c) Een oproepknop, praatpaal of gelijkwaardige andere voorziening waarmee de op het bedrijf aanwezige toezichthoudende persoon 

(zie 7.2.2) kan worden opgeroepen. 

 Deze voorziening moet nabij het afleverpunt op een duidelijk zichtbare plaats zijn aangebracht. 

     

d) Een bedieningsknop van de op afstand bedienbare afsluiters (zie 4.7.2) in de directe nabijheid van het aflevertoestel en op een 

gemakkelijk bereikbare plaats (noodknop). 

 Bij bediening van deze noodknop moet de gehele LPG-installatie, inclusief de verlichting van het aflevertoestel, van het elektrische 

net worden afgekoppeld en vergrendeld en moet tevens de op het bedrijf aanwezige toezichthoudende persoon (zie 7.2.2) 

automatisch en in ieder geval akoestisch worden gealarmeerd. 

     

e) In de panelen van het aflevertoestel moeten ten minste twee temperatuurgevoelige elementen zijn aangebracht die bij stijging van 

de omgevingstemperatuur tot boven 333 K (60 °C) de functies van de noodknop automatisch activeren. 

     

f) Een voorziening die de functies van de noodknop automatisch activeert wanneer de op afstand bedienbare afsluiters na beëindiging 

van het afleveren niet zijn gesloten. 

     

g) Een thermische beveiliging van de pompmotor die bij het aanspreken er van de gehele LPG-installatie inclusief de verlichting van 

het aflevertoestel automatisch van het elektrische net afkoppelt en vergrendelt. 

     

h) Een beveiliging die wanneer de effectieve druk in de vloeistofafleverleiding minder is dan 50 kPa (0,5 bar) de gehele LPG-

installatie inclusief de verlichting van het aflevertoestel automatisch van het elektrische net afkoppelt en vergrendelt. Deze 

voorziening dient als beveiliging bij eventuele lekkage in de vloeistofafleverleiding of onderdelen daarvan. 

     

i) Een voorziening of een elektrische schakeling waarmee wordt bereikt dat de op afstand bedienbare afsluiters binnen 15 s na het 

beëindigen van iedere aflevering van LPG zijn gesloten. Deze afsluiters mogen pas worden geopend bij de volgende aflevering van 

LPG. 

     

j) Een voor de afnemer duidelijk zichtbare indicatie indien de installatie buiten bedrijf of defect is.      

De voorzieningen bedoeld in d, e, f, g en h moeten bij het wegvallen van de bekrachtiging de LPG-installatie van het elektrische net 

afkoppelen en vergrendelen ('fail-safe' uitvoering). 

     

De bediening van de in de onderdelen d, e, f, g en h bedoelde noodknop moet door de installatie worden gesignaleerd zodat de met 

toezicht belaste persoon (zoals bedoeld in 7.2.2) hiervan direct op de hoogte wordt gesteld. 

     

PGS 16, voorschrift 7.2.2 Wanneer geen LPG wordt afgeleverd, moet, bij een installatie die geschikt is voor aflevering zonder direct 

toezicht, deze installatie zich in een toestand bevinden die overeenkomt met die van een buiten bedrijf gestelde installatie. 

     

PGS 16, voorschrift 7.2.3 Wanneer de LPG-installatie buiten bedrijf is gesteld moet het van de installatie deel uitmakende 

elektronische regel- en beveiligingssysteem zodanig zijn geschakeld dat het afleveren van LPG niet mogelijk is. 

De beveiligings- en alarmeringsapparatuur moet echter onverminderd voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 5.81 

Activiteitenregeling - Artikel 5.81 

1 Aflevering van LPG door middel van een LPG-afleverautomaat geschiedt uitsluitend aan een afnemer die door degene die een 
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van de controle in de 3e ronde bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. 
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 LPG-tankstation drijft, is geregistreerd als toegelaten afnemer. 

2 Ten behoeve van die registratie tekent de afnemer een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat: 

a de afnemer bekend is met en zich houdt aan de volgende instructies bij het afleveren van LPG: 

1° op het terrein van de LPG-installatie wordt niet gerookt en wordt geen open vuur gemaakt; 

2° de afleverslang wordt niet eerder aangekoppeld dan nadat de motor van het voertuig, waaraan LPG wordt afgeleverd, 

buiten werking is gesteld; 

3° de motor van het voertuig waaraan LPG is afgeleverd, wordt niet eerder in werking gesteld dan nadat de afleverslang is 

afgekoppeld en is opgeborgen; 

4° de slangverbinding wordt deugdelijk tot stand gebracht, waarbij geen andere hulpstukken worden toegepast dan de 

hulpstukken die door degene die een LPG-tankstation drijft, zijn verstrekt, en 

5° slechts vaste in het motorvoertuig gemonteerde reservoirs als bedoeld in artikel 5.73, tweede lid, onderdeel a, worden 

gevuld; 

     

b de afnemer een praktijkinstructie heeft ontvangen voor het vullen van het reservoir van een voertuig met het afleversysteem 

van degene die een LPG-tankstation drijft; 

     

c de afnemer slechts toestemming heeft voor persoonlijk gebruik van de LPG-afleverautomaat.      

PGS 16, voorschrift 7.2.2 Wanneer geen LPG wordt afgeleverd, moet, bij een installatie die geschikt is voor aflevering zonder direct 

toezicht, deze installatie zich in een toestand bevinden die overeenkomt met die van een buiten bedrijf gestelde installatie. 

     

3 De afnemer overlegt de verklaring aan degene die het LPG-tankstation drijft.      

4 Degene die een LPG-tankstation drijft, houdt een registratie bij van de door hem geaccepteerde afnemers en de door hen 

ondertekende verklaringen. 

     

5 Degene die een LPG-tankstation drijft, registreert van de afleveringen van LPG door middel van een LPG-afleverautomaat de 

volgende gegevens en bewaart deze ten minste gedurende twee weken in het logboek: 

a registratiegegevens van de afnemer; 

b datum en tijd van de aflevering, en 

c de afgeleverde hoeveelheid LPG. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 5.82 

1 Het in bedrijf stellen van een LPG-afleverinstallatie en het opheffen van de vergrendeling nadat het beveiligingssysteem heeft 

gewerkt, geschiedt uitsluitend door degene die een LPG-tankstation drijft of door de toezichthoudende persoon, als bedoeld in 

artikel 5.79, tweede lid. 

     

2 Een LPG-afleverinstallatie is zodanig uitgevoerd dat het in bedrijf stellen slechts door de persoon, bedoeld in het eerste lid, kan 

geschieden. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 5.83 

In geval de aflevering van LPG plaatsvindt door middel van een LPG-afleverautomaat verkeert de in bedrijf gestelde LPG-

afleverinstallatie in een zodanige toestand dat: 

a indien er geen LPG wordt afgeleverd: 

1° de op afstand bedienbare afsluiters zijn gesloten; 

2° de pompmotor van het elektrische net is afgekoppeld; 
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Voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer1, de Activiteitenregeling milieubeheer2 en andere wetgeving ten behoeve 
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Tekortkomingen 

geconstateerd? 

Opmerkingen: N.v.t. 

 

Geen  

controle 

Ja Nee 

 

 3° de identificatie- en registratievoorziening voor gebruik gereed is; 

4° de noodknop voor gebruik gereed is, en 

5° de beveiligingsvoorzieningen voor gebruik gereed zijn; 

b tijdens het afleveren van LPG: 

1° de identificatie- en registratievoorziening zijn geactiveerd; 

2° de op afstand bedienbare afsluiters zijn geopend; 

3° de dodemansknop, als bedoeld in voorschrift 2.4.8 van PGS 16 is ingedrukt; 

PGS 16, voorschrift 2.4.8 Een aflevertoestel moet voldoen aan NEN-EN 14678-1. RG 27-09-2015: is dit wel het goede 

voorschrift?, zie ook 8.4.11 en 8.4.17 

4° de pompmotor aan het elektrische net is gekoppeld; 

5° de noodknop en de oproepinstallatie voor gebruik gereed zijn, en 

6° de beveiligingsvoorzieningen voor gebruik gereed zijn; 

     

c indien zich in het LPG-tankstation een incident of calamiteit voordoet: 

1° de LPG-afleverinstallatie automatisch buiten bedrijf wordt gesteld en vergrendeld indien de automatisch werkende 

beveiligingsvoorzieningen zijn geactiveerd; 

2° de LPG-afleverinstallatie automatisch buiten bedrijf wordt gesteld en vergrendeld indien de noodknop wordt bediend; 

3° de indicatie van het buiten bedrijf of defect zijn van de LPG-afleverinstallatie voor de afnemer duidelijk zichtbaar wordt; 

4° degene die een LPG-tankstation drijft of de toezichthoudende persoon, als bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, automatisch en in 

elk geval akoestisch wordt gealarmeerd wanneer de noodknop is bediend of de temperatuurgevoelige elementen in de panelen 

van de afleverzuil of de beveiliging tegen het niet gesloten zijn van de op afstand bedienbare afsluiters is geactiveerd, en 

5° degene die een LPG-tankstation drijft of de toezichthoudende persoon kan worden gewaarschuwd door middel van de 

oproepinstallatie. 

     

Activiteitenregeling - Artikel 5.84 

1 De LPG-afleverinstallatie wordt buiten bedrijf gesteld indien degene die een LPG-tankstation drijft of de toezichthoudende 

persoon, als bedoeld in artikel 5.79, tweede lid: 

a niet in het LPG-tankstation aanwezig is; 

b niet oproepbaar is, of 

c niet binnen drie minuten ter plaatse van de LPG-afleverinstallatie aanwezig kan zijn. 

     

2 De LPG-afleverinstallatie blijft buiten bedrijf indien de beveiligingen in werking zijn geweest en de oorzaak daarvan nog niet is 

verholpen. 

     

3 Het buiten bedrijf zijn van de LPG-afleverinstallatie wordt op een voor de afnemer duidelijke zichtbare manier weergegeven.      

 
xx  

      

      

      

 
 


