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Aanleiding
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 eerste controle op alle LPG- en natte brandstofaspecten worden gecontroleerd
waarop certificering van toepassing is en waarop periodieke controles, -keuringen en -inspecties
uitgevoerd dienen te worden1 In de controlelijst 'Checklist natte brandstoffen 1e controleronde
(periodieken)' en de controlelijst 'Checklist LPG 1e controleronde (periodieken)' zijn de desbetreffende
voorschriften samengebracht. Omdat voor een aantal van de bezochte tankstations vanaf eind 2015 een
2e controleronde gepland stond, is een uniforme werkwijze vastgelegd voor de 2e controleronde van de
tankstations voor het wegverkeer. Deze werkwijze is uitgeschreven in een MEMO2 en is besproken en
vastgesteld in het werkoverleg van team TH B van 8 december 2015.
Doel
Doel van deze memo is om een uniforme werkwijze vast te leggen voor de 3e controleronde van de
tankstations voor het wegverkeer die inmiddels tweemaal zijn gecontroleerd (controlerondes
'voornamelijk administratief' en 'fysiek') en die, vanaf 2018, voor de derde keer gecontroleerd worden.
Uitwerking
Een aantal aspecten die in de 2e controleronde met name zijn uitgesloten, worden in de 3e controleronde
gecontroleerd. Dit zijn de navolgende:
- de LPG-afleverautomaat;
- LPG-lossingen;
- de LPG-noodstops en de tankstationnoodstop(s);
- LNG-installaties;
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De wijze waarop de 1e controleronde wordt uitgevoerd is onder meer uitgeschreven op de site van Infomil, zie
http://tinyurl.com/zoce6wp
MEMO Aanpak 2e controleronde tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen d.d. 25-11-2015
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- Interne- en externe afstanden en opstelplaats LPG-tankwagen (interne afstanden:
Activiteitenregeling, externe afstanden: Revi).
Overwogen is om de regels ten aanzien van het lossen van natte brandstoffen te controleren door, op
afspraak, aanwezig te zijn bij deze lossingen. Na het bijwonen van een natte brandstoflossing op 15
februari 2018 is besloten om hiervan af te zien3. Tijdens deze controle werd vastgesteld dat de hiermee
samenhangende voorschriften werden nageleefd (100% naleefgedrag). De verwachting is dat dit over
het algemeen zo zal zijn, vanwege het belang dat de oliemaatschappij heeft bij het voorkomen van
ongelukken bij het lossen van natte brandstoffen.
Daarnaast vindt controle plaats op de volgende aspecten:
- Energiegebruik;
- Detailhandelsaspecten tankstationshop (koel- en vriesinstallaties, airco's en bereiden van
voedingsmiddelen ten aanzien van lozing afvalwater/vetafscheiders);
- Opslag van bodembedreigende/gevaarlijke vloeistoffen in gesloten verpakking in/bij shops zoals
ruitensproeiervloeistof, AdBlue, olie;
- Stookinstallaties;
- Zwerfafval;
- Waterstoftankstations; het 1e waterstoftankstation in de provincie Groningen is in 2018 in gebruik
genomen.
Een aantal controleaspecten uit de 1e controleronde 'voornamelijk administratief', worden in deze 3e
ronde ook gecontroleerd. Dit doen we vanuit voortschrijdende controle-inzichten ten aanzien van
bepaalde voorschriften of vanuit veranderende regelgeving. Controle hierop vindt plaats op basis van de
in de 1e controleronde al dan niet verkregen keuring-, inspectie- en onderhoudsdata en data van
ondertekende verklaringen. Hiervoor wordt de ODG Excel met contactgegevens en periodieken op
tankstations geraadpleegd als ook het toezichtdossier van de inrichting (op de ODG schijf M:/Afgerond
werk) waarin documentatie over de inrichting goed ontsloten aanwezig is.
De te controleren aspecten zijn:
- Monitoring van peilbuizen;
- Juiste installatie van peilbuizen;
- Verklaring van herkeuring LPG-installatie;
- Herkeur tankinstallatie natte brandstoffen;
- Verklaringen Vloeistofdichte Voorzieningen;
- Ondertekende verklaringen van toezichthoudende personen en werkzaam personeel t.a.v. LPG- en
natte brandstofveiligheid;
- Doorzetgegevens LPG.
In deze 3e controleronde worden de volgende aspecten geïnventariseerd:
- inventarisatie van aanwezige bodem- en/of grondwateronderzoeken via
http://www.bodemloket.nl/kaart), via Nazca, https://groningen.nazca4u.nl/Bodem/Default.aspx en
via vergunningaanvragen en beschikkingen.
- inventarisatie van het door het bevoegd gezag geaccepteerde nulsituatieonderzoek bodem en een
actualiteitstoetsing hiervan vanuit een mogelijke verandering van de inrichting, bijvoorbeeld
vanwege de bijplaatsing van een AdBlue unit of (ondergrondse) tank;
- inventarisatie van LPG-gegevens op de provinciale risicokaart (https://nederlandprof.risicokaart.nl);
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Voor een uitwerking van de controle en de verzonden mail aan tankstation eigenaar, zie ..\000
Checklisten\Ontwikkeling\Specifiek 3e ronde\Uitsluiting controle op lossing natte brandstoffen
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- inventarisatie van LPG-contouren op ruimtelijke plannen (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen_p?tabFilter=JURIDISCH) en de check op de vraag of (geprojecteerde)
kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten binnen de geldende contouren aanwezige zijn;
Nb. Er is geen wettelijke verplichting om contouren op de kaart te zetten. Wel is het zaak dat
planologisch is geborgd dat er geen kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 en geen beperkt kwetsbare
objecten binnen de PR10-5 mogelijk zijn door middel van planologische voorschriften.
- inventarisatie van de vergunningen- en meldingsituatie en toetsing op het in overeenstemming zijn
met de feitelijke situatie. Daarbij wordt in ieder geval gecontroleerd of de verleende
omgevingsvergunning(en) nog wel geldt/gelden voor degene die deze aangevraagd heeft/hebben.
Van opvallende afwijkingen is overigens in de eerste controleronde vaak al melding gemaakt.
- inventarisatie van het mogelijk abusievelijk vergeten zijn van vergunningvoorschriften ten aanzien
van (aangevraagde) activiteiten die plaatsvinden. Voorbeeld: opslag van verpakte ADR-klasse 3
vloeistoffen waarop hoofdstuk 4 Activiteitenbesluit van toepassing is.
Niet gecontroleerd worden geluid- en geurvoorschriften (waren ook geen controleaspect in de 1e en 2e
ronde). Op deze voorschriften wordt gecontroleerd vanuit klachtensituaties. Op andere aspecten die niet
met name zijn genoemd in deze of eerdere rondes wordt ook niet gecontroleerd, tenzij de specifieke
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Checklisten 3e ronde
Ter ondersteuning van het toezicht in de 3e controleronde en ter bevordering van het eenduidig werken
hierin zijn, naast de al aanwezige wetgevingsuittreksels ten aanzien van (het totaal aan) LPG-, CNG-, en
natte brandstofaspecten, een tweetal specifieke 3e ronde controlelijsten voor de toezichthouders
gemaakt: 'Checklist 3e ronde' en 'Checklist 3e controleronde, LPG-noodstoppen, in- en externe
afstanden LPG en opstelplaats'.
Incompanytrainingen
Daarnaast zijn er voor de ODG-collega's die tankstations controleren in-company trainingen
georganiseerd over een aantal te controleren aspecten, waarbij enkele tankstations als een 'learning on
the job' gecontroleerd zijn.
Gestandaardiseerde briefpassages
Ten behoeve van de uitwerking van de controles in toezichtsbrieven zijn standaardpassages ontwikkeld
die, naar aanleiding van voortschrijdende inzichten en nieuwe overtredingen, aangevuld worden. Dit in
het document 'Gestandaardiseerde briefpassages t.b.v. aanschrijvingen van tankstations voor het
wegverkeer'.
E-mail aan drijver van de inrichting
Het initieel bedrijfsbezoek kent een aantal aspecten waarop van tevoren informatie ingewonnen dient te
worden bij de drijver van de inrichting, omdat die informatie naar verwachting niet altijd ter plaatse
aanwezig zal zijn. Daarom is een e-mailbericht ontwikkeld dat, nadat de toezichthouder een
telefoongesprek met de ondernemer heeft gehad waarin de milieucontrole '3e ronde' wordt
aangekondigd, door de toezichthouder aan de contactpersoon verstuurd wordt. In het geval er sprake is
van de verkoop van LPG, waardoor de controle op LPG-lossingsaspecten aan de orde is, wordt met de
LPG-transporteur een LPG-lossingsmoment afgesproken waarna op dat moment dan ook de gehele
milieucontrole wordt uitgevoerd. Anders gezegd: het LPG-lossingsmoment bepaald het moment waarop
de milieucontrole wordt uitgevoerd.
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Het vervolg na de 3e ronde
De 3e ronde tankstationcontroles wordt vanaf 2018 voor het eerst uitgevoerd. Na deze controleronde zal,
vermoedelijk vanaf 2019, de controlecyclus opnieuw gestart worden met in ieder geval de controle op 1e
ronde aspecten waarop certificering, periodieke keuring, inspectie en onderhoud van toepassing is en
waarvan de resultaten verwerkt worden in de ODG-Excel 'Contactgegevens en periodieken op
tankstations'. Daarnaast wordt dan het milieudossier van het betreffende tankstation digitaal ontsluiten,
voor zover dat in de 1e ronde nog niet of onvoldoende is gedaan.
Toelichting op de te controleren en te inventariseren aspecten
In de navolgende bijlagen worden een aantal te controleren en te inventariseren aspecten toegelicht.
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Bijlage 1

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en Regeling externe veiligheid
inrichtingen (Revi)

In het Bevi4 zijn de LPG tankstations aangewezen als zogenoemde categoriale inrichtingen. Voor
dergelijke inrichtingen zijn in het Revi5 vaste afstanden opgenomen ten opzichte van buiten de
inrichting gelegen of geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten en kwetsbare objecten. De definities
van beperkt kwetsbare objecten en van kwetsbare objecten zijn opgenomen in bijlage 1a.
Sinds de wijziging van het Revi, vanuit Staatscourant 2016-31451 met inwerkingtreding op 29-06-2016,
is er voor de LPG tankstations nog slechts één tabel met afstanden voor het plaatsgebonden risico van
toepassing.
Tabel 1 Afstanden in meters tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten,
waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10–6 per jaar, onderscheidenlijk de richtwaarde 10–6 per
jaar (zie artikelen 2, eerste lid, onderdeel a, en 9, tweede lid, onderdeel a)
Doorzet (m3 per
Afstand (m) vanaf
Afstand (m) vanaf
Afstand (m) vanaf
1
jaar)
vulpunt
ondergronds of ingeterpt afleverzuil
reservoir
≥ 1.000
40
25
15
500 – 1.000
35
25
15
< 500
25
25
15
1
Voor LPG-tankstations met een bovengronds reservoir geldt een afstand van 120 meter vanaf dat
reservoir tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Die afstand geldt
ongeacht de doorzet van LPG per jaar.
Tabel 2 Afstanden in meters tot kwetsbare objecten, waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10–5
per jaar (zie artikel 9, eerste lid)
Afstand (m) vanaf ondergronds of ingeterpt
Afstand (m) vanaf vulpunt
reservoir
25
15
Ter informatie zijn de oorspronkelijke afstandstabellen, die met ingang van de inwerkingtreding van het
Revi op 27 oktober 2004 tot 29-06-2016 van toepassing waren, in bijlage 1b opgenomen.
Rondom het vulpunt moet de grootste afstand worden aangehouden, omdat gebleken is dat de verlading
(bevoorrading) van LPG het meest risicovol is. Bij verlading kunnen er namelijk meerdere zaken fout
gaan en één van de belangrijkste oorzaken is het ontstaan van brand in de omgeving van de tankauto.
Dit kan leiden tot een Bleve (boiling liquid vapor explosion), een exploderende tank leidend tot een
enorme vuurbal (tot 280 meter hoog) die 9.8 seconden aanhoudt. Daarnaast is een meer voorkomend
scenario breuk van een losslang waarbij een zogenoemde jetfire kan optreden. Dit scenario maakt tot op
60 meter nog dodelijke slachtoffers. Daarom zijn de afstanden rondom het vulpunt het grootst,
behoudens dus rondom een bovengrondse tank want dan bestaat ook daar de kans op een bleve.
Een hogere doorzet betekent vaker bevoorraden en dus een hoger risico. Voor ondergrondse tanks wordt
aangenomen dat een bleve niet kan optreden omdat de warmte ontwikkeling in die situatie niet groot
genoeg kan zijn, door de gronddekking, om een tank zodanig op te warmen dat deze barst. Al is daar na

4
5

http://wetten.overheid.nl/BWBR0016767/2016-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017168/2016-06-29
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de propaanbrand in Seoul6 wel discussie over. De risico's van de afleverzuil zijn heel beperkt vandaar de
kleine afstand.
Er moet sprake zijn van een vergunde situatie ten aanzien van de doorzet. Deze vergunde hoeveelheid
LPG per jaar is de basis voor het bepalen van de plaatsgebonden risico afstand. Wanneer de doorzet niet
expliciet is opgenomen in de vergunning dan moet qua minimaal aan te houden afstanden worden
uitgegaan van meer dan 1000 m3 LPG per jaar.
De afstanden moet op grond van artikel 5, lid 1 onder a gemeten worden vanaf het bovengrondse deel
van het vulpunt voor LPG en van de ondergrondse tank tot aan de gevel van (beperkt) kwetsbare
objecten.
Uitzonderingen zijn: locaties voor het verblijf van zieken, ouderen, gehandicapten of minderjarigen
wanneer het object een ziekenhuis, bejaardenhuis, verpleeghuis, school of een gebouw of gedeelte van
een gebouw is dat bestemd is voor de opvang van minderjarigen, openluchtzwembad of speeltuin is of
het terrein een sportterrein of een kampeer- of ander recreatieterrein bestemd voor het verblijf van
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen is. In die gevallen moet worden gemeten tot de
grens van het gebied dat bestemd is voor het verblijf van deze personen. Met andere woorden: in geval
van een school moet gemeten worden tot de grens van het schoolplein in geval van een sportterrein
moet gemeten worden tot de grens van het sportterrein.
Bijzonder van het Bevi en Revi is dat er ook moet worden getoetst aan zogenaamde geprojecteerde
objecten (kwetsbaar of beperkt kwetsbaar). Dit betekent dat er moet worden gekeken naar het
bestemmingsplan en of deze dergelijke objecten toestaat. In die gevallen moet worden gemeten tot de
grens waar de gevel van het nog niet bestaande object mag worden gebouwd. 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'.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389406000914
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Bijlage 1a Definities van kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten
Beperkt kwetsbare objecten en kwetsbare objecten zijn gedefinieerd in het Bevi. Voor het overzicht zijn
deze definities hieronder weergegeven:
Artikel 1, lid 1 onder b. van het Bevi
Beperkt kwetsbaar object
a 1° verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid
van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en
2° dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
c hotels en restaurants, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
d winkels, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
e sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
f kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zij niet onder
onderdeel l, onder d, vallen;
g bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
h objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van
de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat
daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover
die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en
i objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een
gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke
stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat
ongeval;
Artikel 1, lid l onderdeel l. van het Bevi
Kwetsbaar object
a woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens als
bedoeld in onderdeel b, onder a;
b gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van
minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
1º ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
2º scholen, of
3º gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag
aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
1º kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object, of
2º complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto
vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van
meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt,
hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
d kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen
gedurende meerdere aaneengesloten dagen.
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Bijlage 1b Oorspronkelijke afstandstabellen, die met ingang van de inwerkingtreding van het
Revi op 27 oktober 2004 tot 1 juli 2007 van toepassing waren
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Bijlage 1c Afstandstabellen, die met ingang van het gewijzigde Revi op 1 juli 2007 tot 29 juni
2016 van toepassing waren
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Bijlage 2

Risicokaart Provincie Groningen

Deze (raadpleeg) website is niet voor eenieder toegankelijk. Toegankelijkheid wordt bepaald door de
Provincie Groningen. Gegevens worden geregistreerd in het Risico Register Gevaarlijke stoffen
(RRGS) en dat wordt in de provincie uitgevoerd door medewerkers externe veiligheid van de
Omgevingsdienst Groningen.
Ga door naar: https://nederlandprof.risicokaart.nl/Login.aspx?prv=groningen&
Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Het startscherm ziet er als onderstaand uit.

Klik, aan de rechterzijde van het scherm in het zogenoemde attribuut informatiescherm (zie navolgende
screenshot), in de eerste plaats op het mapje 'Technologische omgeving', gevolgd door 'Incident
stationaire inrichting' en 'Installaties'
Vink vervolgens de navolgende opties aan:
- Installatie (punt)
- 'LPG' en
- 'BEVI'
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Zoek dan de vestigingsplaats van het LPG-tankstation op.
Klik hiervoor op vergrootglas linksboven in het scherm.

In de pop-up die dan verschijnt kies je onder de optie 'Zoek op:' voor 'Adres' (dit doe je via het
zogenoemde dropdownmenu (= pijltje aan rechterzijde, onderstaande geel gemarkeerd). Tik de
vestigingsplaats in van het LPG-tankstation. In het onderstaande voorbeeld is 'Haren' gekozen.
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Klik in het dropdownmenu de gewenste plaats aan. Op het scherm wordt daarna automatisch ingezoomd
op het gebied en zijn, via symbooltjes, onder andere de LPG-tankstations zichtbaar.
Tips: Zoom in of uit op de kaart door de linkermuisknop ingedrukt te houden en daarbij dan het muiswieltje te draaien.
Sleep de kaart door de linkermuisknop ingedrukt te houden en daarbij de muis dan te bewegen.

Klik op het icoontje van het LPG-tankstation waarvan je de aanwezige informatie wilt zien. Een pop-up
met drie blokjes met informatie verschijnt dan. Er worden drie blokjes met informatie getoond omdat de
zoekingangen 'Installatie punt', 'LPG' en 'BEVI' zijn geselecteerd. Alleen de informatie uit het eerste
blokje wordt gebruikt, het tweede blokje en het derde blokje worden genegeerd (informatie in alle drie
de blokjes is overigens identiek).
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Scrol in de pop-up 'Attribuut informatie' naar beneden en klik op het onderdeel 'Attribuutrapport' van
het eerste blokje.

Het aanklikken van deze snelkoppeling 'Attribuutrapport' levert de navolgende rapportage op, dat als
pop-up in het beeldscherm verschijnt.
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Sla dit rapport op via de mogelijkheid hiertoe (klik op de printericoon in de linkerbovenhoek) in de
locatiedossiermap van de inrichting op M:/Afgerond werk.
Sla het bestand op via de PDF Creator (= virtuele printer, zie navolgende screenshot) onder de volgende
(gestandaardiseerde) naam:
jaar-maand-dag (=downloaddatum) Risicokaart rapportbeschrijving - naam inrichting.
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De volgende aspecten uit de rapportage worden gecontroleerd
1 Controle op de risicoafstanden van het vulpunt;
2 Controle op de risicoafstanden van het LPG-reservoir;
3 Controle op de risicoafstand van de LPG-afleverinstallatie;
4 Controle op de vergunde jaardoorzet LPG (m3) waarvoor in de voorkomende gevallen de doorzet
over een bepaald jaar wordt opgevraagd in de e-mail die voorafgaand aan de milieucontrole aan de
drijver van de inrichting wordt verstuurd.
Overwogen is om een toetsing uit te voeren op het al dan terecht zijn van de rapportageconclusie dat er
geen onbemande aflevering plaatsvindt en op de conclusie dat er alleen LPG kan worden verkocht als
het tankstation bemand is. Deze toetsingen vinden niet plaats omdat in de momentopname van de
milieucontrole hierop geen representatief beeld te verkrijgen is.
De controlepunten 1, 2 en 3 kunnen visueel plaatsvinden. De toezichthouder kan zich een beeld vormen
of er binnen de genoemde risicoafstanden objecten bevinden die niet tot de inrichting behoren, rekening
houdend met de definities en instructies in het Revi van waar en tot waar gemeten moet worden.
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Daarnaast wordt tijdens de controle vastgesteld of de in de rapportage ingetekende installatieonderdelen,
indien aanwezig en dan aangegeven door een vierkant zwart puntje, feitelijk op de ingetekende posities
aanwezig zijn. In de checklist wordt daartoe een screenshot met contouren opgenomen.
Zet hiertoe de 'Risicocontour installatie BEVI 10-6' via de tab 'Veiligheidsafstanden' aan, zie
navolgende screenshot.

en kies, via de mogelijkheden linksboven in het scherm, als ondergrond de zogenoemde Luchtfoto 2017
(zomer) kaart. Het navolgende beeld wordt dan zichtbaar, als op de kaart maximaal ingezoomd wordt.
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Bijlage 3

Interne afstanden LPG en opstelplaats LPG-tankwagen (inclusief hieraan gestelde
interne afstanden)

Ten behoeve van de controle op de minimaal of maximaal aan te houden interne afstanden en de
posities van waaruit gemeten wordt, is een checklist ontwikkeld die tijdens de controle ingevuld wordt.
De naamgeving hiervan is als volgt: 20xx-xx-xx Checklist 3e controleronde, LPG-noodstoppen, in- en
externe afstanden LPG en opstelplaats - v.20xx-xx-xx- nog in te vullen.docx
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Bijlage 4

LPG-noodstops en de tankstationnoodstop(s)

De LPG-noodstops en de tankstationnoodstop(s) worden in deze 3e ronde getest op hun functioneren
door middel van het indrukken van de noodstopknoppen. Voor wat betreft de LPG-noodstops wordt dit
gedaan terwijl LPG wordt gelost. Om tijdens een LPG-lossing aanwezig te zijn, worden hiertoe via de
diverse afdelingen 'planning' van de LPG leverende firma's afspraken gemaakt.
LPG-noodstops
Voor wat betreft de navolgende situaties wordt het functioneren conform voorschrift gecontroleerd
terwijl LPG wordt gelost.
1
Indrukken van de LPG-noodstop in de verkoopruimte
2
Indrukken van de LPG-noodstop op of nabij de afleverzuil
3
Indrukken van de LPG-noodstop in de vulpuntstuurkast
4
Indrukken van de LPG-noodstop op de LPG-vrachtauto
Ten behoeve van de registratie van deze controleaspecten is een checklist ontwikkeld die tijdens de
controle ingevuld wordt.
De naamgeving hiervan is als volgt: 20xx-xx-xx Checklist 3e controleronde, LPG-noodstoppen, in- en
externe afstanden LPG en opstelplaats - v.20xx-xx-xx- nog in te vullen.docx
Tankstationnoodstop(s)
Het functioneren van de noodstopvoorziening conform voorschrift wordt als volgt gecontroleerd.
1
Inslaan van het glaasje van de op het tankstation aanwezige tankstationnoodstop
2
Indrukken van tankstationnoodstop in de verkoopruimte
Opgemerkt wordt dat in het telefoongesprek met de ondernemer en de daaropvolgende e-mail die ter
voorbereiding van de milieucontrole wordt gestuurd, ingegaan wordt op het herstel van de
stroomvoorziening op het tankstation na activering van de noodstops. Tevens zijn door de ODG
vervangingsglaasjes en materialen aangeschaft om kapotgeslagen glaasjes direct te kunnen vervangen.
Ten behoeve van de registratie van deze controleaspecten is een checklist ontwikkeld die tijdens de
controle ingevuld wordt.
De naamgeving hiervan is als volgt: 20xx-xx-xx Checklist 3e controleronde - v.20xx-xx-xx- nog in te
vullen.docx

23

24

Bijlage 5

Controle van stationaire koelapparatuur, m.n. koel- en klimaatregelingsapparatuur

In tankstationshops kan stationaire koelapparatuur7 aanwezig zijn voor het koelen en vriezen van de te
verkopen producten. Daarnaast kan klimaatregelingsapparatuur, zoals airco's, aanwezig zijn voor
bijvoorbeeld het koelen van het gebouw. Tijdens de controle wordt gecontroleerd of de koel- en
klimaatregelingsapparatuur is voorzien van de juiste etikettering, of er een logboek (registratie)
aanwezig is en of op de vereiste lekdichtheidscontrole worden uitgevoerd. Daarvoor wordt de
apparatuur bekeken en zal het in een aantal gevallen zo zijn dat 'het dak opgegaan moet worden'. Voor
de controle van apparatuur dat f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen bevat, wordt gebruik gemaakt
van het navolgende stappenschema.

7

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/lucht/activiteiten/koeling/stationaire/
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Op de navolgende pagina van de website van Infomil wordt aangeven welk type koudemiddel onder
welke wetgeving valt:
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/ozon-gassen/koudemiddelen/
Het dossier 'Ozon- en f-gassen' op deze site is overigens ook bijzonder informatief:
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/lucht/ozon-en-f-gassen/
Overzichtstabel koudemiddelen
De tabel geeft een overzicht van de nummers van koudemiddelen. Aangegeven wordt tot welke groep
een bepaald koudemiddel hoort. Sommige van de koudemiddelen zijn mengsels van andere genoemde
koudemiddelen. De tabel is niet uitputtend.
Voor CFK en HCFK geldt de ozonregelgeving. Voor HFK geldt de f-gassenregelgeving. Natuurlijke
koudemiddelen zijn geregeld in het Activiteitenbesluit of in de vergunning.
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Lekcontrolefrequentie koelinstallaties met F-gassen
In artikel 4, lid 3 van de F-gassenverordening moet lekcontrole plaatsvinden volgens de volgende
frequentie op basis van CO2 equivalent.
• 5-50 ton CO2 equivalent = 1x per 12 maanden*
• 50-500 ton CO2 equivalent = 1x per 6 maanden*
• >500 ton CO2 equivalent = 1x per 3 maanden* (let op: op grond van artikel 5 van de Fgassenverordening EG 517/2014 kan een lekdetectiesysteem verplicht zijn!)
*Lid 3 geeft tevens aan dat de frequentie wordt gehalveerd voor installaties welke zijn voorzien van een
lekdetectiesysteem. Dit betekent:
• 5-50 ton CO2 equivalent niet 1x per 12 maanden, maar 1x per 24 maanden;
• 50-500 ton CO2 equivalent niet 1x per 6 maanden, maar 1x per 12 maanden;
• > 500 ton CO2 equivalent niet 1x per 3 maanden, maar 1x per 6 maanden.
In artikel 6 van de F-gassenverordening moet bij een installatie met meer dan 5 ton CO2 equivalent een
logboek aanwezig zijn.
Op basis van artikel 12 van de F-gassenverordening moeten alle koelinstallaties die op de markt worden
gebracht voorzien zijn van een etikettering met daarop een vermelding dat het product of de apparatuur
gefluoreerde broeikasgassen bevat of nodig heeft voor de werking ervan, de door de industrie aanvaarde
benaming van de betreffende gefluoreerde broeikasgassen of, bij gebreke van een dergelijke benaming,
de chemische naam en 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. Een voorbeeld van een etiket is op onderstaande foto weergegeven (in
onderstaand geval is kg vulling van koudemiddel als CO2 equivalent aangegeven).
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Overgangsrecht
Op grond van artikel 4, lid 2 van F-gassenverordening EG 517/2014 gaat voor installaties met een
koudemiddelinhoud < 3 kg of hermetisch afgesloten apparatuur die als zodanig is geëtiketteerd en
minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevat de nieuwe frequentie van de lekcontrole gebaseerd
op de equivalente inhoud uitgedrukt in tonnen CO2 in per 1 januari 2017.
Lekcontrolefrequentie koelinstallaties met ozonlaagafbrekende stoffen
In artikel 23, lid 2 van de ozonverordening moet lekcontrole plaatsvinden volgens de volgende
frequentie op basis van hoeveelheid koelmiddel.
• 3-30 kg koelmiddel = 1x per 12 maanden
• 30 - 300 kg koelmiddel = 1x per 6 maanden
• >300 kg koelmiddel = 1x per 3 maanden
In artikel 23, lid 3 van de ozonverordening moet een installatie met ozonlaagafbrekende stoffen een
logboek aanwezig zijn.
Op basis van artikel 11 van de ozonverordening moet op alle koelinstallaties die op de markt
worden gebracht voorzien van een etikettering 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.
Omrekenen van kg naar kg CO2-equivalenten
Via http://exceloplossing.nl/koudemiddel-co2-equivalent-calculator/ kan gemakkelijk de hoeveelheid kg
koudemiddel worden omgerekend naar CO2 equivalent.
Natuurlijke koudemiddelen
Koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd op goed en veilig
functioneren.
In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voorschriften opgenomen voor:
• koelinstallaties met een inhoud van ten minste 10 kilogram kooldioxide;
• een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 5 kilogram koolwaterstoffen;
• of een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 10 en ten hoogste 1500 kilogram ammoniak.
Naar verwachting komen we bovenstaande koudemiddelen, waarop het Activiteitenbesluit van
toepassing is, niet tegen bij de tankstations omdat de installaties op een tankstation naar verwachting
kleiner zijn dan hierboven beschreven. De betreffende voorschriften zijn daarom niet in de checklist
opgenomen.
Gecertificeerd personeel
Lekcontroles vinden plaats door gecertificeerd personeel.
Verboden koudemiddelen
Reeds verboden koudemiddelen: R11, R12, R13, R114, R500, R502 (CFK’s)
Per 1 januari 2015 is ook het gebruik van HCFK’s verboden. Daarbij gaat het onder andere om het
veelgebruikte koudemiddel R22, inclusief de mengsels waarin R22 is toegepast, waaronder R401,
R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 1 januari 2015 niet
langer worden bijgevuld in koelinstallaties. Het hebben van een koelinstallatie met R22 is dus niet
verboden, maar bij eventuele lekkage of bij onderhoud mag er niet meer worden bijgevuld.
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Onbekend welk koudemiddel de apparatuur bevat
Het bedrijf moet verplicht informatie over welk koudemiddel de apparatuur bevat leveren aan het
bevoegd gezag. Zonder deze informatie is niet duidelijk welke regelgeving geldt en of het bedrijf
voldoet aan deze regelgeving. De toezichthouder kan dan dus zijn taak niet uitvoeren.
De informatie is meestal wel te achterhalen uit:
- technische handleidingen
- typeplaatjes op de apparatuur zelf
- via merknaam en typenummer van de apparatuur
- via navraag bij de leverancier van de apparatuur
Als dan nog steeds onduidelijk is welk koudemiddel de apparatuur bevat, dan moet het bedrijf dit laten
uitzoeken door een gecertificeerd persoon. De wettelijke basis hiervoor is artikel 5.16 en 5.20 uit de
Algemene Wet Bestuursrecht.
Relatie met de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort als EPBD (Energy
Performance of Buildings Directive)
Toepassing van EPBD
Gebouweigenaren of huurders dienen de airconditioningssystemen om de 5 jaar te laten keuren door een
deskundige volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek. Dit geldt voor systemen op gebouwniveau
met een totaal opgesteld koelvermogen van 12 kW of groter. Het toezicht op deze regels wordt
uitgevoerd door ILT.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regelsgebouwen/bestaande-bouw/installatiekeuringen/keuringsplicht-airconditioningsystemen
In deze derde ronde wordt niet door ons op deze regels gecontroleerd, vanwege het toezicht dat door
ILT hierop gedaan wordt.
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Bijlage 6

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

Tijdens deze 3e controleronde van tankstations voor het wegverkeer wordt de activiteit "het bereiden
van voedingsmiddelen" gecontroleerd.
Onder bereiden van voedingsmiddelen (niet industrieel) wordt het volgende verstaan (definitie
Activiteitenbesluit):
"Het niet-industrieel bereiden van voedingsmiddelen is de bereiding van voedingsmiddelen voor directe
consumptie in kantines, de horeca en professionele keukens in instellingen (zorginstellingen, kantines in
grote kantoorgebouwen), inclusief de bereiding voor consumptie op locatie (snackbars,
afhaalrestaurants, en cateringbedrijven). De voorschriften zijn ook van toepassing op de bereiding van
voedingsmiddelen bij slagerijen en kleine bakkerijen."
Bij tankstations gaat het hierbij vooral om het bereiden van snacks en belegde broodjes (al dan niet
verwarmd).
De regelgeving die van toepassing is op deze activiteit is vastgelegd in artikel 3.130 en 3.131 van
paragraaf 3.6.1 van het Activiteitenbesluit.
Activiteitenbesluit - 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 continuovens, 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 - Artikel 3.131 (deels: lid 1 t/m 7)
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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.
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.
Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of
vermalen, wordt niet geloosd.
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.
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.
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.
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-EN1825-1 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 - 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.

Als toelichting op artikel 3.131, lid 1 kan gesteld worden dat in de branche tankstations het lozen van
afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen over het algemeen plaatsvindt op het
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vuilwaterriool. Er is van enkele tankstations bekend dat deze lozen op oppervlaktewater. Als artikel
3.131, lid 2 van toepassing is, wordt hieraan een (standaard)passage gewijd in de toezichtsbrief en wordt
het afschrift van de toezichtsbrief verstuurd aan het Waterschap Noorderzijlvest of het Waterschap
Hunze en Aa's. Uit de redactie van artikel 3.131, lid 1 wordt de conclusie getrokken dat bij het niet in
een vuilwaterriool lozen, niet voldaan hoeft te worden aan het 2e t/m het 5e lid.
Indien blijkt dat op een tankstation al een vetafscheider en een slibvangput aanwezig zijn zal
aangetoond moeten worden, indien de voorzieningen na 1 januari 2008 zijn geplaatst, dat deze voldoen
aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. Van voorzieningen die voor 1 januari 2008 zijn
geplaatst, wordt gecontroleerd of deze voorzieningen op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.
Hierbij zal in eerste instantie gelet worden op de aanwezigheid van een capaciteitsberekening/bepaling
van de capaciteit en informatie over de nominale afmeting en de inhoud van de geplaatste vetafscheider.
Daarnaast wordt beoordeeld of de afscheider regelmatig wordt onderhouden. In het Activiteitenbesluit
staat dat het onderhoud van de vetafscheider gebeurt volgens de normen NEN-EN 1825-1 en 2. Hierin
staat dat de afscheider minstens één keer per maand moet worden:
- geïnspecteerd
- geleegd
- schoongemaakt
Een bedrijf mag zelf het onderhoud uitvoeren. Dit betekent dat het bedrijf er voor moet zorgen dat de
slibvangput en de vetafscheider tijdig worden geleegd en gereinigd.
Wanneer een vetscheider echt geleegd moet worden staat in de NEN-EN 1825-1 en 2:
- slibopvangruimte mag maximaal 50% gevuld;
- vetopslagruimte (tussen de schotten) mag maximaal 80% gevuld .
De 80% vulling van de vetopslag komt in het algemeen overeen met een vetlaagdikte van ca. 16 cm.
Tijdens de controle zal door middel van de controle van de afvoerbonnen van het vethoudend afvalwater
uit de vetafscheider, in combinatie met een drijflaagdiktemeting worden bepaald of wordt voldaan aan
de ledigingsfrequentie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat gespecialiseerde bedrijven voor het
leeghalen van vetafscheiders vaak aan de hand van de diktemeting tijdens de lediging bepalen hoe vaak
een vetafscheider geleegd moet worden.
Artikel 3.131, lid 4 en lid 6 bepalen onder meer dat vethoudende afvalwater, voorafgaand aan de
vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater, wordt geleid door een vetafscheider en slibvangput.
Kortgezegd is de consequentie van dit voorschrift dat een vethoudende afvalwaterstroom in beginsel
door een voorziening moet worden geleid. De mate van vethoudend zijn van de afvalwaterstroom is
hierbij niet van belang.
Om te voorkomen dat 'rücksichtslos' afvalwaterstromen met een minimale hoeveelheid vet door
voorzieningen moeten worden geleid, biedt artikel 3.131, lid 5 de mogelijkheid om bij
maatwerkvoorschrift het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput toe te staan, 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.
Om inzicht te krijgen in de vraag van waaruit het mogelijke vetgehalte in het te lozen afvalwater
ontstaat, wordt tijdens de milieucontrole in de gevallen dat geen vetafscheider en slibvangput aanwezig
is, de navolgende inventarisatie8 uitgevoerd op aspecten die mogelijk een bijdrage leveren aan de
vethoudende afvalwaterstroom. Van hieruit wordt dan ook de conclusie getrokken of

8

Van oorsprong onderdeel van de praktische handreiking afvalwater 1995, ontwikkeld door Regio de Friese Wouden.
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1*a
2*b

vanuit het bevoegd gezag van de maatwerkmogelijkheid gebruik gemaakt wordt van artikel
3.131, lid 5 dan wel
aangeschreven wordt op het plaatsing van een vetafscheider en slibvangput.

*a

Gebruik maatwerkmogelijkheid
Als uit de inventarisatie blijkt dat het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de
hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de
voorzieningen voor het beheer van afvalwater, wordt door het bevoegd gezag in beginsel gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om maatwerk9 te stellen. Bij het maatwerk is artikel 2.2, vierde lid, van
het Activiteitenbesluit van overeenkomstige toepassing:
Activiteitenbesluit milieubeheer - Artikel 2.2, lid 4
4 Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid kunnen voorwaarden worden gesteld met
betrekking tot:
a de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en registreren
daarvan;
b te treffen maatregelen;
c de duur van de lozing; en
d de plaats van het lozingspunt.
Als deze lozing al voor 1 januari 2008 vanuit een tankstationshop plaatsvond zonder dat voorzieningen
aanwezig waren, is op grond van artikel 3.131, lid 7 van rechtswege een maatwerkvoorschrift van
toepassing, zijnde een ontheffing voor het niet aanwezig hoeven zijn van een vetafscheider en
slibvangput. Maatwerk op grond van artikel 3.131, lid 5 hoeft in dit geval dan niet gesteld te worden.
Overigens zal die lozing voor 1 januari 2008 in een kleine omvang hebben plaatsgehad gezien de
algemene ontwikkeling/uitbreiding binnen de tankstationbranche op het aanbod van eten en drinken in
de afgelopen jaren.
Indien op een inrichting voor 1 januari 2008 een besluit als bedoeld in artikel 6.43 van toepassing was 10
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.
*b

Aanschrijven op plaatsing van een vetafscheider en slibvangput
Als uit de inventarisatie blijkt dat het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de
hoeveelheid te lozen afvalwater, wel nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de
voorzieningen voor het beheer van afvalwater, wordt aangeschreven op de plaatsing van een
vetafscheider en een slibvangput. Daarbij moet dan wel duidelijk zijn dat de lozing voor 1 januari 2008
in een kleine omvang plaatsvond dan nu het geval is. Dit omdat anders op grond van artikel 3.131, lid 7
van rechtswege een maatwerkvoorschrift van toepassing is, zijnde een ontheffing voor het niet aanwezig
hoeven zijn van een vetafscheider en slibvangput. Gezien de algemene ontwikkeling/uitbreiding binnen

9

Procedure ambtshalve opleggen maatwerkvoorschrift:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteitenbesluit/index/procedure-opstellen/

10

Voor wat betreft tankstation voor het wegverkeer betreft dit het Besluit inrichtingen voor
motorvoertuigen milieubeheer, het Besluit LPG-tankstations milieubeheer en het Besluit tankstations
milieubeheer.
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de tankstationbranche op het aanbod van eten en drinken in de afgelopen jaren kan aangenomen worden
dat daarvan sprake is.
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.
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STAP 1
IS ER SPRAKE VAN ÉÉN OF MEER VAN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN
Bakken
Braden
Frituren
Grilleren
Koken
Consumptie-ijs bereiding
Opwarmen/warmhouden voedsel
Bereiding broodjes, buffetten en/of broodmaaltijden

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

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

STAP 2
WORDEN ÉÉN OF MEERDERE ATTRIBUTEN GEBRUIKT EN AFGEWASSEN
TurboChef (= zelfreinigende magnetronoven)
Braadpan(nen)
Koekenpan(nen)
Grill-apparatuur
Kookketel(s) (slagerijen)
Losse frituurpan(nen)
Gehaktballenvoorziening (warmhouden)
Bakwand
Wasemkap met metalen vetvang t.b.v.
"ontvetten"- en afvoer van bakdampen
Voorwerpen t.b.v. de bewerking/verwerking
van voedsel
Niet wegwerp serviesgoed
IJsmachine/attributen t.b.v. consumptie-ijs bereiding

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

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

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

STAP 3
WIJZE VAN REINIGING ATTRIBUTEN
Voorspoelactiviteiten
Afwassen handmatig
Afwassen m.b.v. afwasmachine

Ja / Nee, evt. toelichting : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja / Nee, evt. toelichting : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 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 opschrijven en capaciteitsberekening toevoegen aan locatiedossiermap van de inrichting
(eventueel aanschrijven op overlegging hiervan).
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Bijlage 7

Inventarisatie van bodem- en/of grondwateronderzoeken en toetsing van de actualiteit
van het nulsituatieonderzoek

Een inventarisatie van uitgevoerde bodem- en/of grondwateronderzoeken vindt plaats door raadpleging
van het bodemloket en door raadpleging van Nazca. De aangetroffen onderzoeken worden in de
checklist uitgeschreven. Daarnaast zal in de bij de ODG beschikbare vergunningen in de considerans
gekeken worden of bodemonderzoeken worden benoemd. Deze onderzoeken worden benoemd in de
checklist 3e ronde.
Hierbij wordt vastgesteld welk onderzoek als nulsituatieonderzoek is geaccepteerd. Dit
nulsituatieonderzoek wordt, tezamen met de betreffende akkoordbrief, toegevoegd aan de
locatiedossiermap van de inrichting.
Update 27-08-2019: Naast deze inventarisatie wordt vastgesteld of zich, nadat het nulsituatieonderzoek
is uitgevoerd, veranderingen in de inrichting hebben voorgedaan waarop artikel 2.11, lid 2 van het
Activiteitenbesluit van toepassing is. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bijplaatsen van een AdBlue
voorziening. In de voorkomende gevallen wordt het bevoegd gezag dan voorgesteld om
maatwerkvoorschriften te stellen.
Artikel 2.11, lid 2 Activiteitenbesluit
Algemene toelichting artikel 2.11 Indien binnen een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt uitgevoerd dient er
binnen drie maanden na de oprichting van de inrichting een rapport met de resultaten van een bodemonderzoek te worden
toegestuurd aan het bevoegd gezag. Een bodembedreigende activiteit is in artikel 1.1 gedefinieerd als een bedrijfsmatige
activiteit als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A 3 van de NRB. In principe is het aan de drijver van de inrichting om aan de
hand van de NRB te beoordelen of er sprake is van een bodembedreigende activiteit. Aan de hand van de melding die voor de
oprichting van de inrichting is gedaan kan ook het bevoegd gezag beoordelen of een bodembedreigende activiteit wordt
uitgevoerd. Indien geen bodemrapport is ingediend en het bevoegd gezag zelf tot de conclusie komt dat er sprake is van een
bodembedreigende activiteit kan alsnog door middel van het toepassen van een handhavingsmiddel worden afgedwongen dat
een bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Het bevoegd gezag heeft geen beleidsvrijheid om af te zien van het bodemonderzoek
indien het gaat om nieuwe inrichtingen. Voor aanvang van de activiteiten in een nieuwe inrichting dient altijd de
bodemkwaliteit te zijn vastgesteld. Ook bodemonderzoek na beëindiging van de inrichting moet altijd worden uitgevoerd. Zie
verder hiervoor het algemene deel van de Nota van toelichting.

1
2

Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, wordt uiterlijk binnen drie
maanden na oprichting van de inrichting, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de
bodemkwaliteit toegestuurd aan het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een
onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard
of de mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op
een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan of is ontstaan door een
bodembedreigende activiteit.
Toelichting artikel 2.11, tweede lid In het tweede lid is de mogelijkheid opgenomen voor het bevoegd gezag om
maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot een bodemonderzoek indien er sprake is van een verandering van de
inrichting. Afhankelijk van de aard van de verandering kan het bevoegd gezag besluiten om wel of geen verplichting op te
leggen tot het uitvoeren van bodemonderzoek. Dit onderzoek dient er toe om vast te stellen of de kwaliteit van de bodem
moet worden vastgelegd in verband met eventuele toekomstige verontreinigingen of aantastingen. Relevante
veranderingen die een bodemonderzoek noodzakelijk kunnen maken zijn bijvoorbeeld wijzigingen in het productieproces,
uitbreidingen van de inrichting, verplaatsing van machines waaruit stoffen kunnen lekken en het op een andere plaats
binnen de inrichting vullen en legen van vaten of opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen.

Bodemloket - http://www.bodemloket.nl/
Op het bodemloket kunnen bodemonderzoeken geregistreerd worden door de bevoegde gezagen
(gemeenten en provincies). Het bodemloket is openbaar toegankelijk en bereikbaar via
http://www.bodemloket.nl
De bedoeling is om de informatie uit Nazca beschikbaar te stellen op het bodemloket. De praktijk wijst
op dit moment uit dat de informatie daar echter niet altijd wordt geplaatst.
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Het zogenoemde Rapport Bodemloket van het tankstation wordt als volgt gegenereerd.
Ga naar http://www.bodemloket.nl
Klik op 'Naar de kaart' (dat kan op twee plekken in het scherm).
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Tik het adres in (straat + huisnummer) van de betreffende locatie in de regel 'Postcode of adres'.
Vanuit de database verschijnen daarop een reeks adressen. Selecteer het juiste adres door dit aan te
klikken.
Standaard staan er vinkjes bij de opties 'Kadastrale percelen en 'Bodeminformatie'. Laat die aanstaan.
'Klik met de linkermuisknop op 'Luchtfoto' en klik daarna met de linkermuisknop op een willekeurig
punt binnen de inrichting. Door die klik verschijnt een pop-up: 'Er zijn meerdere informatiebronnen
beschikbaar', zie onderstaande screenshot.

Klik op 'Voortgang bodemonderzoek' waarna het rapport als pop-up in beeld springt (zie navolgende
screenshot).
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Klik rechtsboven in de pop-up op 'Download' en sla het pdf-bestand met de navolgende naamgeving op
in de locatiedossiermap op M:/Afgerond werk: Jaar-maand-dag Gegenereerd Rapport Bodemloket
i.h.k.v. de 3e controleronde
Screenshot Rapport Bodemloket

Neem daarna uit het gegenereerde rapport de benoemde onderzoeksrapporten over in de checklist en
hanteer hierbij de navolgende schrijfwijze:
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)
Nazca
Nazca is beschikbaar voor overheden en is een niet openbaar systeem (inlog vereist). In de provincie
Groningen is Nazca voor overheden beschikbaar via de website:
https://groningen.nazca4u.nl/Bodem/Default.aspx
Opgemerkt wordt dat de gemeente Groningen niet deelneemt in Nazca, daar wordt gewerkt met Squit
bodem.
Ten behoeve van het gebruik van Nazca zijn er voor een aantal medewerkers van de ODG inlogcodes
beschikbaar. Een overzicht van bodemonderzoeken die op een tankstationlocatie geregistreerd zijn,
wordt als volgt gecreëerd:
Ga naar https://groningen.nazca4u.nl/Bodem/Default.aspx
Vul de gebruiksnaam en het wachtwoord in en klik op de button 'Login'. Je krijgt daarna op de mail een
verificatiecode die je toevoegt.

Zet een aantal functionaliteiten aan (zie onderstaande screenshot) via het 'lagenicoontje' rechtsboven in
het scherm
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Klik dan op de button 'zoek op adres', waarna een pop-up verschijnt waar het adres van het tankstation
ingetikt wordt (zoek via PDOK service).
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Na invoer van het adres klik je op 'zoek' en worden de treffers getoond.

Klik op 'selecteer' (1e rij) waarna de locatie wordt getoond.
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Klik op de i-button:

Klik met de linkermuisknop op de locatie op de kaart, waarna een pop-up verschijnt 'Informatie over de
kaartlaag'.

De getoonde hits (objecten) met trefwoord 'onderzoek' zijn in Nazca bekende onderzoeken. Het hoeft
niet zo te zijn dat de feitelijke rapporten als document zijn toegevoegd.
Klik het 1e onderzoek aan. Er verschijnen dan gegevens ter linkerzijde en een tandwiel begint te draaien,
zie screenshot. Klik daarna de pop-up weg om verder te kunnen.
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In de gegevens ter linkerzijde is te zien hoeveel onderzoeken er zijn, zoals je dat ook zag in de pop-up.

Klik de individuele onderzoeken aan en kijk dan in het onderste deelscherm met detailgegevens bij het
onderdeel 'Documenten' of het onderzoek als document aanwezig is.
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Het kan zijn, zo blijkt uit ervaring, dat in een aantal gevallen meerdere onderzoeken in slechts één
document zijn opgeslagen. Download in de voorkomende gevallen de bodemonderzoeken naar de
locatiedossiermap op M:/Afgerond werk. Registreer de navolgende gegevens d.m.v. een screenshot in
de checklist (onder de tab 'algemeen', SIKB-ID t/m Aanleiding).

Als wordt vastgesteld dat onderzoeken in Nazca worden benoemd, maar deze daarin niet aanwezig zijn,
dan wordt aan het bevoegd gezag, middels een e-mail, het verzoek gedaan om de betreffende rapporten
toe te voegen aan Nazca en wordt daarbij ook verzocht om beoordelingsbrieven toe te voegen.
Concept e-mailtekst:
Aan Provincie Groningen/Gemeentelijke uitvoeringsregisseur
Geachte heer, mevrouw,
Door de Omgevingsdienst Groningen is in het kader van de controlecyclus milieu '3 e ronde' een initiële controle uitgevoerd op
het onderstaande tankstation voor het wegverkeer. Daarbij is onder meer, met gebruikmaking van Nazca en van het
Bodemloket, geïnventariseerd welke bodem- en/of grondwateronderzoeken van deze locatie zijn geregistreerd en/of als
document aanwezig zijn. Daarnaast is uitgezocht welk onderzoek, ten behoeve van het voldoen aan artikel 2.11, lid 1 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer dan wel ter voldoening aan de hieraan in het Besluit tankstation milieubeheer gestelde
bepalingen in artikel 5 en artikel 6, als nulsituatieonderzoek door de drijver van de inrichting is toegestuurd aan het bevoegd
gezag. Daarbij is geïnventariseerd of een acceptatiebrief van dit nulsituatieonderzoek voorhanden is.

Onderstaand treft u het inventarisatieresultaat aan. Omdat een of meerdere rapportages feitelijk niet in Nazca aanwezig zijn,
verzoek ik u om deze hieraan toe te voegen voor (datum).
Omdat uit de inventarisatie niet duidelijk is geworden welk onderzoek als nulsituatieonderzoek is toegestuurd aan het bevoegd
gezag, verzoek ik u om mij dat voor (datum) te laten weten.
Omdat geen brief is aangetroffen waarmee u de ontvangst van het nulsituatieonderzoek bevestigd en/of waarin het onderzoek
inhoudelijk is beoordeeld, verzoek ik u om mij deze brief te mailen.
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In Nazca geregistreerd
Rapportdatum + rapportnaam

Onderzoeksrapport feitelijk in Nazca aanwezig?

In Bodemloket geregistreerd
Rapportdatum+ Rapportnaam
Als nulsituatieonderzoek is 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)
Met vriendelijke groeten,
ODG-ondertekening als handtekening invoegen.

Voorschriften
Het huidige voorschrift uit het Activiteitenbesluit milieubeheer op basis waarvan een
nulsituatieonderzoek uitgevoerd moet worden, en dat geldend is vanaf 1 januari 2008,
is het navolgende:
Activiteitenbesluit - Artikel 2.11 (deels)
1 Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, wordt uiterlijk binnen drie
maanden na oprichting van de inrichting, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de
bodemkwaliteit toegestuurd aan het bevoegd gezag.
Tot 1 januari 2008, en in werking getreden op 1 maart 1994 in het Besluit tankstations milieubeheer,
waren de navolgende voorschriften van toepassing. Met artikel 5, lid 5 werd hierin bijvoorbeeld
geregeld dat een evaluatieonderzoek van een uitgevoerde sanering aangemerkt kon worden als
nulsituatieonderzoek.
Artikel 5 Besluit tankstations milieubeheer
1. Ingeval van het oprichten van een tankstation voor het wegverkeer is degene die het tankstation
drijft, verplicht tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek tankstations, waarbij de
voorgenomen activiteiten op het tankstation bepalend zijn voor de te maken keuzen in het
verkennend onderzoek tankstations. Hij geeft het bevoegd gezag vóór het in werking brengen van
het tankstation kennis van de resultaten van dit onderzoek.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een uitbreiding of wijziging van
een tankstation voor het wegverkeer, voor zover dit uitbreiden of wijzigen tot gevolg heeft dat een
ondergrondse tank, een vulpunt van een ondergrondse tank of een afleverzuil op een lokatie komt te

liggen, waarop een eerder verricht onderzoek als bedoeld in het eerste, derde of vierde lid geen
betrekking had.
3. Degene die een tankstation voor het wegverkeer drijft, dat is opgericht vóór 1 januari 1992, geeft
het bevoegd gezag, vóór het tijdstip waarop de artikelen 2 en 3 op dit tankstation van toepassing
worden, kennis van de resultaten van een verkennend onderzoek tankstations.
4. Degene die een tankstation drijft dat op of na 1 januari 1992 en voor het tijdstip van in werking
treden van dit besluit is opgericht, geeft het bevoegd gezag vóór 1 september 1994 kennis van de
resultaten van een verkennend onderzoek tankstations.
5. Indien een bodemsanering bij een tankstation voor het wegverkeer is uitgevoerd en een afsluitend
evaluatie-onderzoek heeft plaatsgevonden, worden de resultaten van dat evaluatie-onderzoek aan
het bevoegd gezag overgelegd binnen vier weken nadat die resultaten aan degene die de inrichting
drijft, bekend zijn geworden. In voorkomende gevallen maakt het bevoegd gezag gebruik van de
resultaten van het evaluatie-onderzoek in plaats van de resultaten van het verkennend onderzoek
tankstations.
Toelichting artikel 5 Dit artikel stelt het verkennend onderzoek tankstations verplicht voor alle tankstations van het type A en
B. Voor tankstations die na het in werking treden van dit besluit worden opgericht of aanzienlijk worden uitgebreid of
gewijzigd, geldt de verplichting meteen (art. 5.1 en 5.2). Op tankstations die vóór het in werking treden van dit besluit zijn
opgericht wordt de verplichting gefaseerd van kracht (art. 5.3 en 5.4). Het verkennend onderzoek tankstations is gedefinieerd
in artikel 1, eerste lid, onder punt l.
Het doel van het Verkennend Onderzoek Tankstations is tweeledig: Ten eerste wordt met het uitvoeren van het onderzoek de
uitgangssituatie van de bodem beschreven (nul-situatie). Ten tweede geeft het onderzoek inzicht in de mate van verontreiniging
van de bodem bij het tankstation. De consequenties van dit onderzoek, en de eventuele vervolgakties indien een verontreiniging
van de bodem wordt geconstateerd, zijn beschreven in de Handleiding bodemsanering tankstations. Indien tot sanering van de
bodem wordt overgegaan, wordt de uitgangssituatie na de sanering vastgelegd middels het evaluatie-onderzoek. Het
wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wet bodembescherming met een regeling inzake de sanering van de bodem (Kamerstukken
I, 1992/93, 21 556, nr. 266) heeft mogelijk gevolgen voor hetgeen in de Handleiding bodemsanering tankstations is bepaald.
Op de exacte gevolgen zal pas na de behandeling van het wetsvoorstel door de Staten-Generaal kunnen worden ingegaan.
Voor bestaande tankstations is het verkennend onderzoek tankstations gericht op het opsporen van verontreiniging van de
bodem. Voor nieuwe, nog op te richten tankstations wordt het verkennend onderzoek tankstations gebruikt als een preventieve
maatregel, gericht op het vastleggen van de kwaliteit van de bodem voorafgaand aan potentieel bodembedreigende activiteiten.
Dit eerste bodemonderzoek dient als referentie ten opzichte van een onderzoek bij het beëindigen van de betreffende activiteit
en ten opzichte van periodiek onderzoek tijdens de activiteit (zie de voorschriften 1.8 en verdere van Bijlage I van dit besluit).
Het Verkennend Onderzoek Tankstations, zoals beschreven in de Handleiding, is bedoeld voor onderzoek bij bestaande
bedrijven waarbij plaats van voorkomen en de soort verontreinigingen bekend zijn. Voor nieuw op te richten tankstations dient
een aantal extra eisen te worden gesteld. Deze zijn de volgende. Monsterpunten en lokaties voor het plaatsen van peilbuizen
moeten worden afgeleid uit de toekomstige situatie zoals die in het bouwplan en de melding ex artikel 4 van dit besluit tot
uiting komt.
Dit houdt in dat ten behoeve van preventieve doeleinden het verkennend onderzoek tankstations zoals beschreven in het
"Werkprogramma milieumaatregelen bij tankstations" ook enige aanvulling behoeft. Het betreft enkele technische keuzen bij
het uitvoeren van het onderzoek:
* Plaatsing van de grondwaterpeilbuizen is in het verkennend onderzoek tankstations gekoppeld aan zintuiglijke
waarnemingen, wanneer meer dan twee bronlokaties in de inrichting zijn te onderscheiden. Bij verkennend onderzoek ten
behoeve van nieuwe situaties kan niet op voorhand worden aangegeven welke van de bronlokaties het meest
bodembedreigend is. Derhalve dient bij verkennend onderzoek ten behoeve van nieuwe situaties bij elke bronlokatie een
peilbuis te worden geplaatst. Ten aanzien van de bronlokatie "pompeiland met afleverzuil" dient de peilbuis niet door de
rond het pompeiland aangebrachte vloeistofdichte bestrating te worden gevoerd, maar te worden geplaatst stroomafwaarts
van het pompeiland met afleverzuil, direct naast deze vloeistofdichte bestrating.
* Selectie van grondmonsters voor laboratoriumonderzoek is in het verkennend onderzoek tankstations gekoppeld aan
zintuiglijke waarnemingen. Per bronlokatie wordt de meest verdachte bodemlaag geanalyseerd.
Bij verkennend onderzoek ten behoeve van nieuwe situaties dient, wanneer zintuiglijk geen verontreiniging wordt
geconstateerd, per bronlokatie het grondmonster op een diepte van 0 tot 0,5 m onder de toekomstige potentiële bron te
worden geanalyseerd. De te analyseren stoffen worden daarbij bepaald zoals aangegeven in onderdeel 3.3
"onderzoeksstrategie chemisch onderzoek" van het Verkennend onderzoek tankstations, uitgaand van de toekomstige
activiteiten op het tankstation. De Handleiding zal dienovereenkomstig worden aangepast.
Voor nieuw op te richten tankstations zal naast het in dit kader voorgeschreven verkennend onderzoek tankstations in het kader
van de te verlenen bouwvergunning een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de te realiseren
bouwactiviteiten vereist zijn. Dit onderzoek is erop gericht te voorkomen dat nieuwe bouwwerken worden gerealiseerd op
verontreinigde bodem. Het kan daarbij uit een oogpunt van doelmatigheid gewenst zijn de uitvoering van deze beide
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onderzoeken te combineren. Wel is in dat geval van belang dat zowel bij de voorbereiding als bij de rapportage een duidelijk
onderscheid tussen beide onderzoeken wordt gemaakt, daar ze immers een verschillende doelstelling hebben en daarmee ook
een eigen onderzoeksstrategie vereisen.
Een Verkennend Onderzoek Tankstations kent een bepaalde ruimtelijke afbakening. Het komt voor dat een tankstation na enige
tijd een uitbreiding ondergaat. Het is dan denkbaar dat de uitbreiding een terrein beslaat dat niet eerder door enig Verkennend
Onderzoek Tankstations is onderzocht. Het tweede lid strekt ertoe de verplichting op te leggen dit (extra) deel van het terrein te
doen onderzoeken. Zolang de verplichting tot het uitvoeren van het Verkennend Onderzoek Tankstations niet voortvloeit uit het
bepaalde in het eerste, derde of vierde lid, zal ook geen sprake kunnen zijn van een verplichting voortvloeiend uit het tweede
lid.
Artikel 5 vierde lid legt de verplichting op aan degene die een tankstation heeft opgericht tussen 1 januari 1992 en het tijdstip
van in werking treden van dit besluit om binnen 6 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit de resultaten
van een verkennend onderzoek tankstations aan het bevoegd gezag over te leggen. In veel gevallen zal op het moment van in
werking treden van dit besluit reeds aan deze verplichting zijn voldaan, doordat bedrijven in het kader van de verlening van de
Hinderwetvergunning reeds een verkennend onderzoek tankstations hebben uitgevoerd en de resultaten daarvan ter kennis van
het bevoegd gezag hebben gebracht. Het wordt noodzakelijk geacht te voorkomen dat individuele benzinestations zich aan de
sanering van de bodemverontreiniging kunnen onttrekken. Zulks zou leiden tot verstoring van de concurrentieverhoudingen en
het uitgangspunt "gelijke monniken, gelijke kappen" geweld aandoen. Het meest geëigende instrument om weigerachtigen aan
te sporen de sanering ter hand te nemen kan gevonden worden in het wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wet
bodembescherming met een regeling inzake de sanering van de bodem (Kamerstukken I, 1992/93, 21 556, nr. 266). Daarin
wordt in artikel 27d de bevoegdheid tot het geven van het onderzoeks- en saneringsbevel genoemd. Wanneer dit voorstel tot
wet is verheven, is het mogelijk dat gedeputeerde staten, al dan niet uit eigen beweging, overgaan tot het opleggen van een
zodanig bevel aan een weigerachtige tankstationhouder. Om het provinciale beleid terzake nader in te vullen en te
uniformeren, zullen afspraken met het Inter Provinciaal Overleg worden gemaakt. Artikel 5, vijfde lid is opgenomen om te
voorkomen dat een uitgevoerde sanering niet zou leiden tot een nieuw vastgelegde "nul-situatie" van de bodem.

Artikel 6 Besluit tankstations milieubeheer
1. Ingeval van het buiten gebruik stellen van een tankstation voor het wegverkeer is degene die het
tankstation drijft, verplicht tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek tankstations. Hij geeft
het bevoegd gezag binnen zes maanden na het tijdstip van het buiten gebruik stellen kennis van de
resultaten van dit onderzoek. De verplichting tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek
tankstations geldt niet indien een door Onze Minister aangewezen rechtspersoon zich heeft verplicht
de bodemsanering bij het tankstation te bekostigen.
2. Indien een tankstation voor het wegverkeer waarvoor eerder een onderzoek als bedoeld in artikel 5
is verricht, zodanig wordt gewijzigd dat een lokatie waarop een ondergrondse tank, vulpunt of
afleverzuil was gelegen, buiten gebruik wordt gesteld, is voor een dergelijke lokatie het eerste lid
van overeenkomstige toepassing.
Toelichting artikel 6 Het verkennend onderzoek tankstations als bedoeld in artikel 5 heeft als "nulsituatie-onderzoek" ook een
functie als referentie voor later optredende verontreiniging. Indien de verontreiniging blijkt te zijn toegenomen, zal de bodem
ingevolge de algemene zorgplicht van de Wet bodembescherming moeten worden gebracht in de staat ten tijde van het
"nulsituatie-onderzoek". Dit is het geval, ongeacht of het lichte of ernstige bodemverontreiniging betreft. De verontreiniging
moet worden gesaneerd waarbij herstel van de multifunctionaliteit van de bodem uitgangspunt is.
Van het buiten gebruik stellen van een installatie of een deel van een terrein is sprake indien dat deel van de inrichting
gedurende langere tijd (structureel) niet gebruikt wordt. Het tijdelijk niet gebruiken vanwege onderhouds- of andere
werkzaamheden moet niet als "buiten gebruik stellen" worden beschouwd. Een gehele inrichting is buiten gebruik gesteld
indien de inrichting opgehouden heeft te bestaan.
Indien de bedrijfsvoering op een tankstation wordt beëindigd, of indien het tankstation zodanig wordt gewijzigd dat bepaalde
terreingedeelten niet langer de functie van tankstation vervullen, dan moet binnen een termijn van zes maanden een
verkennend onderzoek tankstations zijn afgerond. Van de resultaten van dit onderzoek dient het bevoegd gezag in kennis te
worden gesteld.
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Bijlage 8

Energie-inventarisatie

Energieregels komen voort uit de afspraken die voortkomen uit het SER Energieakkoord en het
Programma Energietransitie van de Provincie Groningen. Het doel is dat bedrijven de minimale
verplichte maatregelen nemen, voortkomend uit Wet milieubeheer & Activiteitenbesluit, EED
(Europese Energie-Efficiency Richtlijn) en MEE-convenant (ETS-bedrijven) & MJA-convenant (niet
ETS-bedrijven).
e

T.a.v. het energiegebruik binnen de branche tankstations is het in de 1 plaats van belang voor de
toezichthouder om inzicht te krijgen in de vraag welke regels op welk tankstation van toepassing zijn.
Die vraag is echter niet makkelijk te beantwoorden omdat er vele regelingen en afspraken zijn.
Op een type B tankstation voor het wegverkeer is in principe artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit van
toepassing. Tevens is artikel 2.16 van de Activiteitenregeling van toepassing met een verwijzing naar
bijlage 10 van de Activiteitenregeling. In bijlage 10 zijn sinds 1 januari 2018 voor tankstations en
autowasinrichtingen erkende maatregelen voor energiebesparing aangewezen.
Voor inrichtingen type C dient de overlegging van deze informatie in de vergunning geregeld te zijn.
In alle gevallen wordt de drijver van de inrichting gevraagd informatie te overleggen. Deze vraag wordt
in 1e instantie gesteld als onderdeel van een e-mail die de drijver van de inrichting ontvangt ter
aankondiging van de initiële milieucontrole. Als de drijver onterecht weigerachtig zou zijn in het
overleggen van de gevraagde informatie, kan deze informatie op grond van artikel 5.17 van de
Algemene wet bestuursrecht gevorderd worden.
De vragen die gesteld worden wijken af van hetgeen normaliter door ODG-toezichthouders wordt
gevraagd. Dit komt omdat wij verwachten dat het grootste deel van de tankstations onder EEDverplichtingen valt. In onze vraagstelling achterhalen we of dat daadwerkelijk zo is, waarop we die
informatie conform afspraak, doorgeven aan het ODG Team Energie.
Relevante regelgeving ten aanzien van deze activiteit is vastgelegd in artikel 2.15 van het
Activiteitenbesluit, de artikelen 2.16 en 2.16a t/m 2.16d van de Activiteitenregeling en in artikel 5.17
Awb.
Activiteitenbesluit - Artikel 2.15
1 Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd
van vijf jaar of minder.
2 Degene die de inrichting drijft rapporteert uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar
aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
Toelichting artikel 2.15, tweede lid, n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/167 Het nieuwe tweede lid bevat een verplichting voor
de drijver van de inrichting om aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn
getroffen. Het gaat om de maatregelen waarmee wordt voldaan aan het eerste lid. Wanneer een bedrijf of instelling
onverplicht maatregelen heeft getroffen met een langere terugverdientijd dan vijf jaar, worden deze maatregelen ook
gerapporteerd.

3

Indien andere maatregelen zijn uitgevoerd dan de maatregelen die bij ministeriële regeling zijn
aangewezen, voor zover deze op de inrichting van toepassing zijn, worden deze maatregelen in de
rapportage omschreven.
Toelichting artikel 2.15, derde lid, n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/167 Het nieuwe derde lid geeft een aanvullende eis aan
de rapportage. Voor zover wordt afgeweken van de EML worden de afwijkende maatregelen omschreven. Deze
omschrijving kan door het aanvinken van bekende alternatieven of door een eigen omschrijving in een vrij veld. Het
betreft een beschrijving van de alternatieve maatregelen en indicatoren waaruit het bevoegd gezag een eerste indruk
krijgt of de drijver van de inrichting met de getroffen maatregelen voldoet aan het eerste lid van artikel 2.15. Deze
informatie verschilt per maatregel.
Op grond van artikel 1.7 zal in de Activiteitenregeling een uitwerking worden opgenomen van de verplichting om te
melden. Deze uitwerking zal nader specificeren op welke wijze de maatregelen worden gemeld. Op basis van deze
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grondslag zal in de Activiteitenregeling ook nadere regels worden gegeven voor de wijze waarop «terugverdientijd» en
«energiebesparing», bedoeld in het eerste lid, worden bepaald.

4

5

6

Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de verplichting,
bedoeld in het eerste lid, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische
omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke
termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.
Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de
inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur
aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen,
verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te
laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan.
Indien uit het onderzoek, bedoeld in het vijfde lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid,
neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het
bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.
Toelichting artikel 2.15, zesde, zevende en achtste lid, n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/167 Het zesde, zevende en achtste lid
(na vernummering) worden aangepast. De energiebesparingsverplichting als de rapportage zijn niet van toepassing op de
in het zevende en achtste lid beschreven gevallen.

7
8
9

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig
kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke
meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een inrichting waarop de verboden, bedoeld in
artikel 16.5 van de wet, betrekking hebben en op een inrichting als bedoeld in artikel 15.51, eerste
lid, van de wet.
Het tweede lid is niet van toepassing op degene die de inrichting drijft die is toegetreden tot de
meerjarenafspraak energie-efficiëntie.
Toelichting artikel 2.15, negende lid, n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/167 Het nieuwe negende lid regelt dat de verplichte
rapportage op grond van het nieuwe tweede lid niet geldt voor partijen die als onderneming zijn toegetreden tot de
meerjarenafspraak energie-efficiëntie. Achtergrond is dat de Meerjarenafspraak een eigen kader biedt voor
informatieverstrekking de te treffen energiebesparende maatregelen. Deze uitzondering geldt alleen voor de partijen die
als onderneming zijn toegetreden en niet voor het Rijk, provincie, en de brancheverenigingen.

10 In afwijking van het tweede lid rapporteert degene die een inrichting drijft, die op 1 januari 2019
nog niet was opgericht, voor de eerste maal uiterlijk een jaar na oprichting van de inrichting.
Toelichting artikel 2.15, tiende lid, n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/167 Het nieuwe tiende lid geeft een regeling voor
inrichtingen die na 1 januari 2019 zijn opgericht. Om deze partijen enige tijd te gunnen om aan artikel 2.15, tweede lid, te
voldoen wordt geregeld dat de eerste rapportage door deze bedrijven en instellingen pas hoeft te worden gedaan een jaar
na oprichting van de inrichting.

11 In afwijking van het tweede lid rapporteert degene die een inrichting drijft, die onderdeel uitmaakt
van een onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is, als bedoeld in artikel 8, vierde
lid, van de richtlijn energie-efficiëntie, voor de eerste maal uiterlijk op 5 december 2019.
Toelichting artikel 2.15, elfde lid, n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/167 Het nieuwe elfde lid geeft een regeling voor
ondernemingen die een energie-audit moeten indienen op grond van artikel 2 van de Tijdelijke regeling implementatie
artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie. De energie-audit heeft inhoudelijk grote overeenkomsten met de rapportage
die wordt opgenomen in het tweede lid van artikel 2.15. Deze ondernemingen moesten uiterlijk op 5 december 2015 een
energie-audit indienen en vervolgens eens in de vier jaar. Dat betekent dat de volgende uiterste datum 5 december 2019
is. Om deze ondernemingen de gelegenheid te bieden om de rapportage in het kader van dit besluit en de energie-audit
gelijk op te laten lopen wordt het moment van de eerste rapportage gelijk getrokken met het moment van de eerste
energie-audit. Deze uitzondering sluit aan bij het begrip «onderneming» als bedoeld in de Tijdelijke regeling
implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie. Een onderneming kan als concern meerdere «inrichtingen»
bevatten in de zin van de Wet milieubeheer. De uitzondering geldt dan voor alle inrichtingen die onderdeel uitmaken van
de onderneming.

Activiteitenregeling - Artikel 2.16
Aan artikel 2.15, eerste lid, van het besluit wordt, voor de in bijlage 10 aangewezen typen van
energiebesparende maatregelen en aangewezen activiteiten, door degene die de inrichting drijft in ieder
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geval voldaan indien alle maatregelen per aangewezen type en per aangewezen activiteit zijn getroffen
voor de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort.
Toelichting artikel 2.16 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 Met artikel 2.16 worden erkende energiemaatregelen
geïntroduceerd. Hierdoor wordt duidelijk met welke energiebesparende maatregelen een drijver van een inrichting in ieder
geval voldoet aan het doelvoorschrift van artikel 2.15, eerste lid, van het Besluit. Het gaat specifiek om maatregelen die in
bijlage 10 per bedrijfstak zijn opgenomen. De erkende maatregelen zijn na overleg met het bedrijfsleven en het bevoegd gezag
opgesteld en hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
De erkende maatregel zijn onderverdeeld naar ‘activiteiten’ en naar ‘typen maatregelen’. De activiteiten zijn gerelateerd aan
de activiteiten overeenkomstig de hoofdstukken 3 en 4 van het besluit. De gebruikte onderverdeling naar typen maatregelen
betreft maatregelen voor de gebouwschil, ruimteventilatie, ruimteverwarming, ruimteverlichting, buitenverlichting, warm
tapwater, faciliteiten en tot slot processen.
Deze typen maatregelen zijn niet zonder meer aan activiteiten in de zin van het besluit te koppelen. Daarom worden naast
maatregelen per activiteit ook maatregelen per type maatregel geïntroduceerd.
Het is voor een aantal bedrijfstakken niet mogelijk gebleken om voor alle typen maatregelen en activiteiten maatregelen op te
nemen in de lijst. Voor deze activiteiten en typen in deze bedrijfstakken gelden de facto geen erkende maatregelen. Net als voor
de bedrijfstakken waarvoor nog geen lijst beschikbaar is, geldt ook hier de verplichting van doelvoorschrift van artikel 2.15,
eerste lid, van het besluit.
Alle erkende maatregelen die in bijlage 10 zijn opgenomen hebben op bedrijfstakniveau een terugverdientijd van vijf jaar of
minder. Bij de totstandkoming van de lijst van erkende maatregelen zijn waar mogelijk ook andere criteria gebruikt op basis
van het principe van best beschikbare technieken (artikel 1.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.4 Besluit
omgevingsrecht). Dat wil onder andere zeggen dat alleen technisch en economisch haalbare maatregelen op bedrijfstakniveau
zijn voorgeschreven. Ook is rekening gehouden met eventuele bekende nadelige gevolgen van de maatregelen voor andere
milieucompartimenten binnen een inrichting. Hieruit volgt onder meer dat de erkende maatregelen in bijlage 10 in beginsel
inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en dat de erkende maatregelen geen onaanvaardbaar effect hebben op een ander
milieucompartiment. Voorts is van belang dat de maatregelen in de bijlage duidelijk zijn omschreven.
De nu aangewezen erkende maatregelen zijn bruikbaar voor zeven bedrijfstakken. Via een herziening van de bijlage wordt deze
later aangevuld met nieuwe bedrijfstakken en bijhorende maatregelen, zodat in principe voor alle bedrijfstakken erkende
maatregelen beschikbaar zijn. Daarnaast wordt de bijlage regelmatig, in beginsel jaarlijks, geactualiseerd. Meer
achtergrondinformatie over de erkende maatregelen voor energiebesparing ter ondersteuning van de uitvoeringspraktijk is
beschikbaar via de website van Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.
Bij de toepassing van de erkende maatregelen in bijlage 10 kunnen zich de volgende situaties voordoen:
Voor een bedrijfstak zijn voor alle relevante activiteiten en typen maatregelen erkende energiebesparende maatregelen
geformuleerd. Als een drijver van de inrichting deze voor zijn bedrijfstak erkende energiebesparende maatregelen heeft
getroffen, dan is in ieder geval voldaan aan het doelvoorschrift voor energiebesparing uit het besluit. Het toezicht beperkt
zich tot het vaststellen of de erkende maatregelen inderdaad zijn getroffen, juist worden uitgevoerd, beheerd en
onderhouden. In samenwerking met de branchepartijen zijn (gedrags)regels afgesproken om juiste uitvoering, beheer en
goed onderhoud te waarborgen.
Voor een bepaalde bedrijfstak zijn niet voor alle activiteiten en typen maatregelen erkende maatregelen aangewezen in
bijlage 10. Als dit het geval is, is dit expliciet in de bijlage aangegeven. Voor deze ontbrekende activiteiten en typen
maatregelen blijft de verplichting van artikel 2.15, eerste lid, van het Besluit gelden. Er gelden hiervoor dan geen
aangewezen erkende maatregelen.
Voor een bedrijfstak zijn erkende energiebesparende maatregelen aangewezen waardoor andere aangewezen erkende
maatregelen zich niet langer in vijf jaar terugverdienen. Bij de opzet van de lijsten is rekening gehouden met deze
onderlinge invloed op het energiebesparingseffect. Een maatregel die in het format is opgenomen (bij ‘Alternatieve
erkende maatregelen’) hoeft niet te worden getroffen als de maatregel waarvoor deze maatregel een alternatief is wel is
genomen. De reden hiervoor is dat het energiebesparingseffect van een maatregel dermate afneemt (door het treffen van
een andere maatregel), dat daarmee de terugverdientijd van deze maatregel boven de vijf jaar uitkomt.
Bij de beschrijving van de maatregelen in bijlage 10 is waar relevant aangegeven onder welke technische en economische
randvoorwaarden de maatregel van toepassing is. In bijlage 10 wordt daarnaast duidelijk gemaakt dat er situaties zijn waarbij
voor gebouwgebonden maatregelen geldt dat deze als genomen worden beschouwd. Het gaat om de volgende situaties: Een
gebouw heeft minimaal het in bijlage 10 aangegeven energielabel of het gebouw betreft nieuwbouw vanaf een aangegeven
bouwjaar en voldoet derhalve aan de EPC-eisen voor dat bouwjaar.
In bijlage 10 is een onderscheid gemaakt in maatregelen (het doel) en technieken (het middel) om tot energiebesparing te
komen. In principe geldt dat wanneer er meerdere technieken zijn benoemd, de keuze aan de ‘de drijver van een inrichting’ is.
Echter voor een maatregel met meerdere uitgangsituaties die ook allemaal in de inrichting voorkomen, geldt dat per
uitgangssituatie een techniek wordt getroffen. De keuzeoptie blijft gelden voor uitgangssituaties waarbij meerdere technieken
zijn benoemd.
Sommige maatregelen zijn alleen rendabel wanneer deze getroffen kunnen worden op een natuurlijk moment. Een natuurlijk
moment doet zich voor wanneer een ondernemer een investeringsmoment heeft, zoals het reguliere onderhoud of een renovatie.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een investering in de gebouwschil of procesinstallaties. Energiebesparende maatregelen kosten
op een natuurlijk moment meestal minder.
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Daarnaast zijn er maatregelen die op een zelfstandig moment rendabel zijn, dus ongeacht het moment van realisatie. Wanneer
zich op korte termijn een natuurlijk moment aandient, is het redelijk dat het bevoegd gezag hiermee rekening houdt.
In de bijlage 10 is het moment van realisatie per erkende maatregel aangegeven. Het bevoegd gezag kan in een voorschrift op
grond van artikel 2.15, tweede lid, van het besluit de bijbehorende realisatietermijnen vastleggen en daardoor goed toezicht
houden op de realisatie van de maatregel op deze zelfstandige en natuurlijke momenten.
De drijver van een inrichting kan ook een andere, (niet aangewezen) alternatieve, maatregel treffen die voldoet aan het
doelvoorschrift en gelijkwaardig of zelfs beter is. Dit is een eigen verantwoordelijkheid van de drijver van de inrichting.
Voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag is hiervoor niet nodig.
In een handreiking, opgesteld in overleg met bedrijfsleven en bevoegd gezag, zijn aandachtspunten opgesteld voor de
uitvoering die het bevoegd gezag kan betrekken bij het toezicht op de naleving.

Activiteitenregeling - Artikel 2.16a
De rapportage, bedoeld in artikel 2.15, tweede lid, van het besluit wordt ingediend met gebruikmaking
van een formulier dat door de Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar wordt gesteld.
Activiteitenregeling - Artikel 2.16b
1 De rapportage bedoeld in artikel 2.15, tweede lid, van het besluit bevat in ieder geval:
a een aanduiding, het nummer waaronder de onderneming geregistreerd is bij de Kamer van
Koophandel en het adres van de inrichting waar de rapportage betrekking op heeft;
b de onderneming waar de inrichting onderdeel van uitmaakt;
c de contactgegevens van degene die de inrichting drijft en degene die de rapportage voor de
inrichting indient;
d indien de inrichting valt binnen een van de bedrijfstakken, opgenomen in bijlage 10, de
bedrijfstak waar de inrichting binnen valt;
e het energieverbruik van de inrichting:
1° inclusief energie die door de inrichting zelf wordt opgewekt en gebruikt;
2° gemeten over een heel kalenderjaar;
3° aan de hand van recente gegevens;
4° in kilowattuur (kWh) elektriciteit en kubieke meter (m3) aardgasequivalent;
f de randvoorwaarden, omschreven bij de maatregelen in bijlage 10, waar de inrichting niet aan
voldoet.
2 De maatregelen bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van het besluit zijn de maatregelen aangewezen in
bijlage 10.
Activiteitenregeling - Artikel 2.16c
Bij het bepalen van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen, bedoeld in artikel 2.15 van
het besluit, wordt gebruik gemaakt van de methode in bijlage 10a.
Activiteitenregeling - Artikel 2.16d
1 Bij het berekenen van de hoeveelheid aardgasequivalent, bedoeld in bijlage 10a en artikel 2.15,
vijfde en zevende lid, van het besluit worden de volgende waarden gehanteerd:
a 1 liter huisbrandolie komt overeen met 1,2 Nm3 aardgasequivalent;
b 1 ton stookolie komt overeen met 1300 Nm3 aardgasequivalent;
c 1 ton steenkool komt overeen met 925 Nm3 aardgasequivalent;
d 1 liter vloeibaar propaan komt overeen met 0,73 Nm3 aardgasequivalent;
e 1 m3 niet-Gronings aardgas komt overeen met X m3 aardgasequivalent, waarbij X wordt
berekend door de onderste verbrandingswaarde in MJ/m3 van het ingezette aardgas te delen
door 31,65 MJ/m3;
f 1 GJ warmte komt overeen met 31,6 Nm3 aardgasequivalent;
g 1 liter diesel komt overeen met 1,13 Nm3 aardgasequivalent;
h 1 liter benzine komt overeen met 1,04 Nm3 aardgasequivalent;
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Indien een brandstof wordt gebruikt die niet is opgenomen in het eerste lid, wordt de hoeveelheid
aardgasequivalent per eenheid bepaald door de onderste verbrandingswaarde van deze stof in MJ
per eenheid gewicht of volume te delen door 31,65 MJ/Nm3.

Artikel 5:17 Algemene wet bestuursrecht
1 Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.
2 Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.
3 Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en
bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk
bewijs.
Erkende maatregelen voor tankstations en autowasinrichtingen zoals beschreven in bijlage 10 van de
Activiteitenregeling zijn makkelijk te bepalen via onderstaande link:
https://tinyurl.com/yc8zgroe
Daarnaast is door onder andere de BOVAG een handleiding voor tankstations opgenomen ten aanzien
van energie en energiebesparing:
http://leden.bovag.nl/Actueel/Nieuws/2017/Nieuw-handleiding-energie-audit-tankstations-en-a
Naast de bovengenoemde wetgeving kan de EED van toepassing zijn op bedrijven
EED
In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de
Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen
voor zowel lidstaten als bedrijven. Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14.
Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de
kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.
Heeft de organisatie die valt binnen de branche een brief gekregen van de Rijksdienst van Ondernemend
Nederland (RVO) om een energie-audit in te vullen, dan kan het bedrijf gebruik maken van een
handleiding die speciaal voor de sector is ontwikkeld. Deze handleiding bestaat uit een rapportagetool
voor het hoofdkantoor en de vestigingen, en dient ingevuld te worden. De handleiding is ontwikkeld
door het bureau LBP Sight en is hierdoor goed te herkennen.
Om te kijken welke wet- en regelgeving van toepassing is, is een beoordelingsschema opgesteld.
Hierin wordt op tankstationniveau gekeken naar het energiegebruik, het kan echter zijn dat het
tankstation valt onder een holding. In het volgende overzicht wordt aangegeven welke mogelijkheden er
zijn en onder welke regels deze bedrijven vallen.
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Let op! Wanneer de conclusie getrokken wordt dat van EED-plichtigheid sprake is, is het niet zo dat
artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Vestigingen die vallen onder de EED
dienen onderdeel te zijn van de EED en de erkende maatregelen die vast zijn gesteld moeten inzichtelijk
gemaakt zijn. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat een bedrijf geen onderdeel is van een concern, maar
wel meer dan 250 FTE heeft of een omzet van meer dan €50 miljoen. De EED plicht is dan wel van
toepassing. Naar verwachting komt dit niet voor bij tankstations.
Als het gaat om de aanpak van de EED richt het bevoegd gezag zich op degene die de inrichting drijft.
Indien er sprake is van één huurder dan wordt deze huurder aangesproken op eventuele verplichtingen
vanuit de Wet milieubeheer.
Er is een wetchecker opgesteld door de overheid. De wetchecker kan gebruikt worden door bedrijven
om vast te stellen onder welke regeling (EED of artikel 2.15 AB) het bedrijf valt.
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/
MJA3 en MEE
Bedrijven kunnen vallen onder de convenanten MJA3 en MEE. Dit zal echter naar verwachting niet van
toepassing zijn op tankstations. Via onderstaande link is informatie in te winnen over MJA3 en MEE:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/meerjarenafspraken-energieeffici%C3%ABntie/over-de-convenanten

Wijze van controleren in deze 3e ronde
Concluderend kan worden gesteld dat de wetgeving die (mogelijk) van toepassing is ten aanzien van het
aspect energie zeer uitgebreid is. Gezien het feit dat er een projectteam Energie binnen de
Omgevingsdienst Groningen actief is, is besloten alleen inventariserende vragen over energieverbruiken
en de mogelijke EED-verplichting te stellen. Deze gegevens worden vervolgens overgedragen aan het
projectteam Energie, dat vervolgens met deze gegevens een vervolg zal bepalen.
De vragen die in deze controleronde aan de ondernemer gesteld worden zijn de navolgende:
- Hoeveel gas [m3] is het afgelopen jaar verbruikt?
- Hoeveel elektriciteit [kWh]1 is het afgelopen jaar verbruikt?
[kWh]1: Op een factuur kan de verbruiksweergave ook in MWh worden weergegeven. In dat geval
wordt 'de komma' drie posities naar rechts verplaatst, om het verbruik in kWh's te registreren.

- Is sprake van EED plicht omdat de bruto jaaromzet van de gehele onderneming meer dan vijftig
miljoen Euro bedraagt?
- Is sprake van EED plicht omdat de gehele onderneming meer dan 250 werknemers heeft (in fte's)?
Om een terugkoppeling van de bevindingen aan de collega's van projectteam 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'.
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Bijlage 9

Stookinstallaties

Een stookinstallatie is een technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de
aldus opgewekte warmte te gebruiken (Activiteitenbesluit artikel 1.1). Het gaat hierbij om stationaire
bronnen, zoals (CV-)ketels, luchtverhitters, ovens, fornuizen, kachels, gasmotoren en gasturbines.
Een grote stookinstallatie is een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen
van 50 MW of meer, ongeacht het toegepaste brandstoftype (Activiteitenbesluit, artikel 1.1). Kleine en
middelgrote stookinstallaties zijn stookinstallaties met een thermisch vermogen kleiner dan 50 MW.
Kleine en middelgrote stookinstallaties, waarin een standaard brandstof wordt gestookt, vallen onder het
Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.1. Voor alle type stookinstallaties geeft deze paragraaf de
voorschriften voor keuringen, bodembescherming, energieverbruik en lozingen van stookinstallaties.
Aangezien in de meeste (vrijwel alle) tankstations slechts een CV-ketel (en wellicht een oven) aanwezig
is met een beperkt nominaal thermisch ingangsvermogen (<400 kW) wordt hieronder slechts ingegaan
op de kleine stookinstallaties, welke op gas gestookt worden.
Voor gasgestookte CV-ketels geldt geen emissiegrenswaarde en derhalve ook geen meetverplichting.
Voor diesel- of houtgestookte ketels wel, hoewel we die naar verwachting niet tegenkomen bij
tankstations. De meetverplichting geldt eenmalig.
Omdat we naar alle waarschijnlijk alleen gasgestookte installaties tegenkomen met een beperkt
nominaal vermogen zijn hieronder de voorschriften uit het activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling
weergegeven die daarop van toepassing zijn.
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
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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

5

6
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8
9

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.
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.
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.
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.
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.
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.

Keuring en onderhoud geldt voor gasgestookte stookinstallaties en ook voor de overige stookinstallaties
met andere brandstoffen. In onderstaande tabel is de keuringsfrequentie weergegeven.
brandstof
gas
vast/vloeibaar

nominaal thermisch
ingangsvermogen
≤100 kW
>100 kW
<20 kW
20-100 kW
>100 kW

periodieke keuring
(ten minste)
eenmaal per vier jaar
eenmaal per vier jaar
eenmaal per twee jaar

Daarnaast geldt dat op grond van lid 4 van artikel 3.7 m van de Activiteitenregeling dat de
brandstoftoevoerleidingen, van installaties die keuringsplichtig zijn, eveneens moeten worden gekeurd.
Voor nieuwe installaties geldt dat de eerste keuring binnen zes weken na ingebruikname moet worden
uitgevoerd.
De keuring wordt uitgevoerd door een bedrijf dat beschikt over een SCIOS-certificaat. Het certificaat
geeft de deskundigheid van het bedrijf en de werknemers aan.
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Om het nominaal vermogen te achterhalen wordt dit voorafgaand aan de controle opgevraagd bij de
inrichtinghouder. Op een aantal installaties is het vermogen te achterhalen via het typeplaatje, zie
navolgende foto.
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Het nominaal vermogen op het bovenstaande typeplaatje is Pn. Qn is de maximale toestelbelasting.
Zoals hierboven te zien kan het zijn dat er meerdere nominale vermogens op het typeplaatje staan. Er
moet dan van het hoogste nominale vermogen uit worden gegaan (in bovenstaande situatie 65 kW).
Installaties bestaande uit meerdere (kleine) stooktoestellen
Naar verwachting zal een tankstation met meerdere (kleine) stooktoestellen niet snel voorkomen bij een
tankstation, maar voor de volledigheid is hieronder de regelgeving omtrent dit onderwerp hieronder
uitgewerkt.
Het uitgangspunt voor de keuringsplicht van meerdere kleine stooktoestellen is:
- ze staan opgesteld in één stookruimte, én
- ze verstoken dezelfde brandstof, én
- ze hebben een individueel nominaal vermogen van minimaal 20 kW
- ze hebben een gezamenlijk nominaal vermogen groter dan 100 kW
Voor de sommatie van nominale vermogens is het niet van belang of de installatie wel of niet in cascade
is opgesteld.
Een stookruimte is een ruimte die is ingericht voor de opstelling van stookinstallaties. Dit betekent dat
bijvoorbeeld heaters in een bedrijfshal geen keuringsplicht hebben, mits zij per heater een lager
nominaal vermogen hebben van 100 kW. Een bedrijfshal is namelijk geen stookruimte.
De keuring wordt uitgevoerd door een bedrijf dat beschikt over een SCIOS-certificaat. Het certificaat
geeft de deskundigheid van het bedrijf en de werknemers aan.
Omdat de keuring van brandstoftoevoersystemen onderdeel is van de keuringsverplichting voor de
stookinstallatie, zijn dezelfde minimale frequenties van toepassing als vermeld in het Activiteitenbesluit.
De frequenties zijn gelijk aan die van de stookinstallatie. De SCIOS-inspecteur bepaalt ter plekke welke
elementen hij aan een keuring onderwerpt. Na de keuring geeft de inspecteur een verklaring van geen
bezwaar af voor de brandstoftoevoerleidingen.

Bijlage 10 Opslag van bodembedreigende en/of gevaarlijke vloeistoffen in gesloten verpakking in
of bij shops
Over het algemeen kan gesteld worden dat produkten die in of bij shops aanwezig zijn, ten behoeve van
het bijvullen van een al in een motorvoertuig aanwezig soortgelijk produkt, bodembedreigende stoffen
zijn. Denk hierbij aan koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof en motorolie. Dit geldt ook voor AdBlue,
een product dat kan worden toegevoegd aan de brandstof diesel. In de winter wordt
ruitensproeiervloeistof (af fabriek) voorzien van een zekere hoeveelheid antivries en kan de
ruitensproeiervloeistof daardoor een gevaarlijke stof op basis van ADR klasse 3 worden.
Tijdens de milieucontrole wordt in eerste instantie vastgesteld of er sprake is van de opslag van
gevaarlijke vloeistoffen dan wel bodembedreigende vloeistoffen. Als het onderstaande etiket (= ADRgevarenklassen etiket11) 'brandbare vloeistoffen' aanwezig is op een verpakking waarin een
bovengenoemde vloeistof aanwezig is, betreft het een gevaarlijke stof. Is dit etiket niet aanwezig op een
dergelijke verpakking, dan wordt aangenomen dat het een bodembedreigende vloeistof betreft.

Onderstaand wordt in twee paragrafen beschreven welke wet- en regelgeving van toepassing is. Een
paragraaf voor de opslag van bodembedreigende vloeistoffen en een paragraaf voor de opslag van
gevaarlijke stoffen.
Paragraaf 9.1 Opslag bodembedreigende vloeistoffen
Welke wetgeving van toepassing is op de opslag van bodembedreigende vloeistoffen is afhankelijk van
het type inrichting. Betreft het een type C inrichting, dan zijn de voorschriften uit de vergunning (mits
aanwezig) van toepassing op de opslag van de bodembedreigende stoffen. De opslag van
bodembedreigende stoffen is namelijk opgenomen in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit en daarom
zijn deze voorschriften niet rechtstreeks van toepassing op een type C inrichting.
Betreft de inrichting een type B inrichting, dan zijn op basis van het Activiteitenbesluit de volgende
voorschriften van toepassing:
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.

11 https://nl.wikipedia.org/wiki/ADR-gevarenklassen_en_-labels
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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.
Op basis van de begripsbepaling uit het activiteitenbesluit wordt onder een bodembeschermende
voorziening verstaan:
bodembeschermende voorziening: een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of
verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem;
Van de site van Infomil12 is enige extra informatie gehaald om het begrip bodembeschermende
voorziening beter te duiden:
Onder bodembeschermende voorzieningen verstaan we onder andere:
- vloeistofdichte vloeren en verhardingen
- vloeistofkerende vloeren
- lekbakken
- opvangbassins
De voorzieningen moeten zo zijn uitgevoerd dat het morsen/lekken (spills) van bodembedreigende
vloeistoffen effectief wordt opgevangen en opgeruimd.
Verder moet de voorziening bestand zijn tegen de inwerking van de stof en genoeg opvangcapaciteit
bieden. Er mag geen regen in terecht komen. De voorziening moet dus voorzien zijn van een deksel of
afdak of er moet vaak op regenwater gecontroleerd worden, waarna dat verwijderd wordt.
Er wordt vanuit gegaan dat in de shop van een tankstation alleen gesloten verpakkingen met oliën,
koelvloeistof, AdBlue en/of ruitensproeiervloeistof (niet ADR) aanwezig zijn. In dat geval is op basis
van lid 2 van artikel 4.10 AR een vloeistofdichte vloer of verharding of lekbak niet vereist en mogen de
stoffen boven een vloeistofkerende (andere bodembeschermende voorziening) worden opgeslagen.
Tijdens de controle zal wel gekeken moeten worden of er daadwerkelijk sprake is van een gesloten
verpakking.
Vindt de opslag buiten de shop plaats, dan wordt vastgesteld op/in wat voor voorziening de gesloten
verpakkingen met vloeistoffen staan opgesteld (vloeistofdicht, vloeistofkerend of lekbak) en of de
opslag al dan niet onder een afdak plaatsvindt. In de navolgende casus is dit uitgewerkt.

12 https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/themas/bodem-

0/bodembescherming/maatregelen/bodembeschermende/
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Casus bodembedreigende vloeistoffen
In onderstaande situatie (Shell station Molenpark) blijkt dat de opslag van bodembedreigende stoffen
plaatsvindt in een voorziening die door het aanwezig zijn van de luifel tegen inregenen is beschermd en
is gesitueerd boven een lekbak.
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Daarnaast betreft het een gesloten verpakking. Ook zonder lekbak zou voldaan worden aan de
voorschriften omdat het een gesloten verpakking is boven een vloeistofkerende voorziening die tegen
inregenen is beschermd.
Stel dat in bovenstaande geval geen overkapping aanwezig zou zijn, zou derhalve gecontroleerd moeten
worden of er een voldoende opvangvoorziening (lekbak) onder de cans (formeel:
consumentenverpakkingseenheid) aanwezig is.
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De inhoud van de lekbak moet ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid zijn,
met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen
stoffen.
Op basis van bovenstaande foto's bedraagt de inhoud van de lekbak 24 cm x 75 cm x 84 cm= 151.200
cm3, hetgeen betekent dat de inhoud 151,2 liter betreft. In bovenstaande kast staat voor 129 liter aan
bodembedreigende stoffen. De inhoud van de lekbak is derhalve ruim voldoende.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat aangezien ervan uit gegaan wordt dat er geen overkapping is er
op de afvoer van regenwater gecontroleerd dient te worden. Hierbij dient regelmatig afvoer van
regenwater plaats te vinden.
Paragraaf 9.2 Opslag gevaarlijke stoffen
Welke wetgeving van toepassing is op de opslag van gevaarlijke stoffen, is afhankelijk van het type
inrichting. Betreft het een type C inrichting, dan zijn de voorschriften (mits aanwezig) uit de vergunning
van toepassing op de opslag van gevaarlijke stoffen. De opslag van gevaarlijke stoffen is, net als bij de
opslag van bodembedreigende stoffen, opgenomen in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit en
derhalve niet rechtstreeks van toepassing op een type C inrichting.
Betreft de inrichting een type B inrichting, dan zijn de volgende voorschriften van toepassing op de
opslag van gevaarlijke stoffen, waarbij er gemakshalve vanuit gegaan wordt dat het alleen opslag van
gevaarlijke stoffen betreft in het kader van de shop:
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
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.
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.
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3

4

5

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.
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.
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

I

II

III

1
2
3

4

Gevaarlijke stoffen en CMRstoffen in verpakking,
exclusief III, maar inclusief II
ADR klasse 2 en 3 m.u.v.
gebruiksklare
ruitensproeiervloeistof met
vlampunt > 40°C

Woon-, bijeenkomst-, onderwijs-,
cel-, gezondheidszorg- en/of
logiesfunctie(s) (van derden)
boven verkoopruimte
Opslag ADR Overige opslag
klasse 3 zonder situaties,
lekbak
waaronder ADR
aanwezig
klasse 3 in of
boven lekbak
500
750

Geen woon-, bijeenkomst-, onderwijs-,
cel-, gezondheidszorg- en/of
logiesfunctie(s) (van derden) boven
verkoopruimte1
Opslag ADR klasse Overige opslag
3 zonder lekbak
situaties, waaronder
aanwezig
ADR klasse 3 in of
boven lekbak
1.000

Verkoopruimte is
300
brandcompartiment met wbdbo2
tussen woon-, bijeenkomst-,
onderwijs-, cel-, gezondheidszorgen/of logiesfunctie(s) (van derden)
≥ 60 minuten?
Nee
Ja
Nee
Ja
753
150
1503,4
3004
8.000

1.500

8004

Verfproducten, die als
gevaarlijke stoffen volgens het
ADR, klasse 3 zijn
aangewezen, in metalen
verpakking
Indien de verkoopruimte niet onder woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s) (van
derden) is gesitueerd gelden de maximale hoeveelheden per brandcompartiment.
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.
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.
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.
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In tabel 4.8 wordt aangegeven dat de maximale hoeveelheid aan ADR 2 en 3 stoffen 300 liter mag
bedragen, dan wel 800 liter mag bedragen wanneer ADR 3 stoffen boven een lekbak worden
opgeslagen. De totale hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen (inclusief ADR 2 en 3 stoffen) mag 1000 liter
bedragen, dan wel 1500 liter bedragen wanneer ADR 3 stoffen boven een lekbak worden opgeslagen.
Tevens mag de opgeslagen hoeveelheid aan verf welke als ADR 3 stof aan te merken is en in een
metalen verpakking opgeslagen wordt, 8000 liter bedragen.
Aan artikel 4.8 lid 2 onder a wordt voldaan wanneer de opslag van gevaarlijke stoffen in een
verkoopruimte plaatsvindt in een voorziening die voldoet aan de PGS 15. De ruitensproeiervloeistof
betreft een ADR 3-produkt, maar beide verpakkingsgroepen (II en III) zijn in de handel. Dit houdt in dat
de ondergrens wanneer de PGS 15 (volgt uit tabel 1.2 van PGS 15:2016) van toepassing is, ligt op 25
liter (verpakkingsgroep II) en 50 liter (verpakkingsgroep III). Naar verwachting worden in een
tankstationshop geen opslagvoorzieningen aangetroffen die voldoen aan PGS 15.
Voor verpakkingsdoeleinden zijn stoffen overeenkomstig hun mate van gevaar ingedeeld in
verpakkingsgroepen:
- Verpakkingsgroep I:
Stoffen die een groot gevaar opleveren;
- Verpakkingsgroep II:
Stoffen die een middelmatig gevaar opleveren; en
- Verpakkingsgroep III:
Stoffen die een gering gevaar opleveren.
De verpakkingsgroep(en) waarin een stof is ingedeeld, staat (staan) vermeld in tabel A van hoofdstuk
3.2 van de ADR. De verpakkingsgroep is ook altijd aangegeven op het veiligheidsblad/msds van de stof,
dat opgevraagd wordt voorafgaand aan de initiële controle.
Staat de gevaarlijke stof in de verkoopruimte en wordt de stof niet opgeslagen in een voorziening die
voldoet aan PGS 15, dan mag niet meer worden opgeslagen dan de hoeveelheden zoals genoemd in
tabel 4.8. Hierin staat nog vermeld onder nummer 2 dat gebruiksklare ruitensproeiervloeistof met
vlampunt > 40°C wordt uitgezonderd. Of dit van toepassing is, zal moeten blijken uit het
veiligheidsblad van de stof, dat opgevraagd wordt voor de controle. Dit bepaald welke ondergrens
volgens tabel 4.8 geldt.
In het activiteitenbesluit staat geen definitie van een verkoopruimte. Een definitie van een
verkoopruimte wordt wel genoemd in het vuurwerkbesluit. De definitie van een verkoopruimte luidt:
besloten ruimte of deel van een besloten ruimte waar aflevering van consumentenvuurwerk aan
particulieren plaatsvindt.
Er wordt voor de controle op de naleving van de desbetreffende voorschriften aangesloten bij deze
definitie, hetgeen inhoudt dat alleen de shop wordt gezien als verkoopruimte en hetgeen buiten de shop
plaatsvindt niet onder de verkoopruimte valt.
Wanneer buiten de verkoopruimte ruitensproeiervloeistof wordt opgeslagen en de hoeveelheid
opgeslagen stoffen bedraagt meer dan 25 liter (verpakkingsgroep II) en 50 liter (verpakkingsgroep III),
dan moet dit worden opgeslagen in een voorziening die voldoet aan PGS 15 conform artikel 4.3 van de
Activiteitenregeling. Is er minder dan 25 liter (verpakkingsgroep II) of 50 liter (verpakkingsgroep III)
dan is er sprake van opslag van een bodembedreigende stof is de paragraaf "Opslag bodembedreigende
vloeistoffen" van toepassing.
Casus 2
In onderstaande situatie (linkerkast), betreft het allemaal ADR 3-vloeistoffen die aanwezig zijn. Hiervan
kan gesteld worden dat de opslag niet voldoet. De inhoud van een can (formeel:
consumentenverpakkingseenheid) is 4 liter. In totaal zijn 50 cans aanwezig (= 200 liter). Deze
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hoeveelheden overstijgen de ondergrenzen (25 of 50 liter, afhankelijk van de verpakkingsgroep).
Tevens vindt de opslag plaats buiten de verkoopruimte. De opslag dient in dit geval plaats te vinden in
een voorziening die voldoet aan de PGS 15, waarbij een brandveiligheidsopslagkast aanwezig dient te
zijn met een voldoende brandwerendheid.
Een andere oplossing voor deze situaties is het opslaan van deze stoffen in de shop. Dan mag, zo volgt
uit tabel 4.8 van de Activiteitenregeling, 300 liter zonder lekbak opgeslagen worden of 800 liter boven
een lekbak.
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Bijlage 11 Aandachtspunten voor wat betreft het actueel zijn van bepaalde vergunning- en
meldingsaspecten
In deze bijlage wordt een (niet uitputtende) opsomming gegeven van vergunning- en meldingsaspecten
waarop door de toezichthouder een toetsing heeft plaatsgevonden voor wat betreft het al dan niet actueel
zijn hiervan. Getoetst wordt of:
- de bedrijfssituatie nog in overeenstemming is met hetgeen qua vergunningen en/of meldingen
verleend en/of geaccepteerd is;
- in milieuvergunningen voorschriften zijn gesteld ten aanzien van de activiteiten waarvoor
vergunning is aangevraagd.
Naar aspecten die in een vergunning geactualiseerd zouden kunnen worden, denk aan energieaspecten,
verwerking van het op 1 januari 2016 vervallen zijn van het Besluit LPG tankstations milieubeheer,
verwijzingen naar niet meer actuele richtlijnen en normen, wordt niet gekeken door de toezichthouder.
Dit gaat namelijk over de zogenoemde actualiseringstoets van de vergunning. Deze wordt op enig
moment uitgevoerd door vergunningverleners. Ter informatie is navolgend een link naar het
toetsingsprotocol opgenomen dat hiervoor gebruikt wordt door vergunningverleners van de ODG.
M:\Project Actualisatie Vergunningen\Actualisatieformulier standaard versie 2.3 juni 2018.doc
Bedrijfssituatie nog in overeenstemming met hetgeen qua vergunningen en/of meldingen verleend
en/of geaccepteerd is?
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 LPGinstallatie 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.
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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,
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 en aanschrijving op uitbreiding van het
nulsituatieonderzoek
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 en aanschrijving op uitbreiding van het
nulsituatieonderzoek
Voorschriften in milieuvergunningen gesteld ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning
is aangevraagd?
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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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'.
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Bijlage 12 Verzoek aan drijver van de inrichting (e-mail) om voorafgaand aan initieel
bedrijfsbezoek informatie te overleggen
Aan:
Drijver van de inrichting (e-mailadres)
Onderwerp:
Aankondiging initiële tankstationcontrole (controlecyclus milieu 3e ronde), locatie (adres, plaats)
Geachte heer/mevrouw (achternaam),
Optie 1: In vervolg op ons gesprek van (datum) jongstleden over de organisatie van een LPG-lossing op
bovengenoemde locatie (lossing is in planning, in overleg met de heer/mevrouw (voor- en achternaam)
van de planning van de firma (firmanaam)) en mijn daaropvolgende e-mail, ontvangt u bij deze de
(aangekondigde) e-mail met een aantal vragen ter verdere voorbereiding van de milieucontrole.
Om de controle op bepaalde andere voorschriften goed te kunnen doen, verzoek ik u om kennis te
nemen van het navolgende en verzoek ik u om mij voor (datum in het vet) over een aantal aspecten te
informeren en informatie te overleggen.
Indien een of meerdere onderstaande onderwerpen ‘niet van toepassing’ zijn, verzoek ik u de tekst in het
hele onderdeel ‘door te halen’.
Optie 2: Nadat ik u hierover eerder mailde op (datum), heeft overleg met de LPG-planning geresulteerd
in een afspraak om in week (weeknummer) / op (datum) een LPG-lossing uit te voeren op de in de
onderwerpregel benoemde locatie.
De milieucontrole die in deze 3e ronde wordt uitgevoerd, behelst echter meer dan de controle op de
voorschriften die met een LPG-lossing te controleren zijn.
Om de controle op bepaalde andere voorschriften goed te kunnen doen, verzoek ik u om kennis te
nemen van het navolgende en verzoek ik u om mij voorafgaand aan het bedrijfsbezoek, of kort daarna,
over een aantal aspecten te informeren en informatie te overleggen.
Indien een of meerdere onderstaande onderwerpen ‘niet van toepassing’ zijn, verzoek ik u de tekst in het
hele onderdeel ‘door te halen’.
Optie 3: Zoals wij bespraken wordt dit jaar een milieucontrole van het tankstation (naam) / het
tankstationgedeelte (naam) van het bedrijf uitgevoerd in het kader van de 3e ronde tankstationcontroles.
Zoals u weet zijn door de Omgevingsdienst Groningen in voorgaande jaren controles uitgevoerd in het
kader van de 1e controleronde 'voornamelijk administratief' en de 2e controleronde 'fysiek'.
De controle wordt uitgevoerd op (datum), van (tijd) uur of
Afgesproken is om de controle uit te voeren op (datum), van (tijd) uur.
Via outlook nodig ik u nog uit om hierbij aanwezig te zijn. De heer/mevrouw (achternaam) krijgt
eveneens deze uitnodiging, net als deze e-mail, ‘cc’.
Optionele e-mailpassage (kiezen uit een van beide versies) bij LPG-lossing
Optie 1: In deze 3e controleronde worden onder meer de voorschriften gecontroleerd die betrekking
hebben op LPG-lossingen. Daarvoor wordt door mij, in overleg met de personen die deze LPGlossingen inplannen, een afspraak gemaakt voor de lossing van LPG op het tankstation.
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Het moment van de LPG-lossing wordt gecombineerd met de controle op de andere aspecten die in deze
3e ronde gecontroleerd worden. Zodra ik de afspraak met de planning heb gemaakt, laat ik u weten
wanneer de milieucontrole op het tankstation wordt uitgevoerd.
Optie 2: In deze 3e controleronde worden onder meer de voorschriften gecontroleerd die betrekking
hebben op LPG-lossingen. Zoals we bespraken neemt u contact op met de LPG planning om zodoende
inzicht te krijgen in de vraag wanneer de eerstkomende lossing plaats gaat vinden. U spreekt dan ook af
met de medewerkers van de planning dat ik hierover geïnformeerd wordt, zodat ik dan aanwezig kan
zijn. Bij een nachtelijke LPG-lossing kan ik overigens ook aanwezig zijn. Het moment van de LPGlossing wordt gecombineerd met de controle op de andere aspecten die in deze 3e ronde gecontroleerd
worden.
Om de controle op bepaalde voorschriften goed te kunnen doen, verzoek ik u om kennis te nemen van
het navolgende en verzoek ik u om mij voorafgaand aan het bedrijfsbezoek over een aantal aspecten te
informeren en informatie te overleggen.
Indien een of meerdere onderstaande onderwerpen ‘niet van toepassing’ zijn, verzoek ik u de tekst in het
hele onderdeel ‘door te halen’.
Voor wat betreft veiligheidsinformatiebladen
- Veiligheidsinformatieblad ruitensproeiervloeistof (winter).
Voor wat betreft energie (voor vragen hierover kunt u mailen aan energie@od-groningen.nl)
Energieverbruikscijfers
Meest recente aardgasverbruik over (jaartal) in m3:
Meest recente elektriciteitsverbruik over (jaartal) in kWh1:
[kWh]1: Op een factuur kan de verbruiksweergave ook in MWh worden weergegeven. In dat geval
wordt 'de komma' drie posities naar rechts verplaatst, om het verbruik in kWh's te registreren.

Voor wat betreft koel- en klimaatregelingsapparatuur
- Gegevens koel- en klimaatregelingsapparatuur (onderstaande tabel invullen).
Nb. Foto's van typeplaatjes met vermelding van de installatie waarop deze aangebracht zijn, is ook
voldoende.
Opmerking t.b.v. toezichthouder: onderstaande tabel in de e-mail op een voorkeursbreedte van 25 cm zetten.

nr.

naam/functie
installatie

locatie van
de
installatie

type
koelmiddel

hoeveelheid
koelmiddel
(kg)

CO2equivalent

etikettering
(j/n)

lekcontrole
(j/n)

logboek
(j/n)

1
2
3
4
5
6
7

Voor de voorkomende gevallen wordt u verzocht om tijdens de controle de logboek(en) aanwezig te
hebben.
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Voor wat betreft stookinstallaties
- Gegevens stookinstallatie (nominale vermogen per installatie).
Nb. Foto's van typeplaatjes met vermelding van de installatie waarop deze aangebracht zijn, is ook
voldoende.
Voor wat betreft een eventueel aanwezige vetafscheider
- Ledigingsbewijzen vetafscheider/slibvangput (vanwege bereiden van voedingsmiddelen),
capaciteitsberekening van vetafscheider/slibvangput en informatie over de nominale afmeting en de
inhoud van de vetafscheider/slibvangput.
Voor wat betreft periodieke keuringen en inspecties
Opmerking t.b.v. toezichthouder: onderstaande vragen verwijderen, als uit de informatie in de ODGExcel met contactgegevens en periodieken op tankstations blijkt dat bewijsstukken nog geldig zijn. Bij
verlopen data per aspect een datum invullen.
- Meest recente verklaring van herkeuring LPG-installatie
Uit de informatie in onze administratie zou een herkeur uiterlijk uitgevoerd moeten zijn voor
(moment)
- LPG-doorzetgegevens of accountantsverklaring LPG-doorzet over (jaartal)
De meest recente informatie in onze administratie heeft betrekking op het jaar (jaartal)
- Ondertekende verklaringen van toezichthoudende personen en werkzaam personeel t.a.v. LPGveiligheid
De meest recente informatie in onze administratie heeft betrekking op verklaringen van (naam) d.d.
(datum)
- Meest recente Verklaringen Vloeistofdichte Voorzieningen van tankplaats, vulpuntenvloer en/of
wasgelegenheden
Uit de informatie in onze administratie zou herkeur uiterlijk uitgevoerd moeten zijn voor (moment)
- Meest recente herkeurrapportage tankinstallatie natte brandstoffen
Uit de informatie in onze administratie zou herkeur uiterlijk uitgevoerd moeten zijn voor (moment)
- Meest recente monitoringsrapportage peilbuis/peilbuizen
De informatie in onze administratie betreft een monitoring die op (moment) is uitgevoerd.
- Bewijs dat peilbuis/peilbuizen conform voorschrift is/zijn geplaatst
- Ondertekende verklaringen 'kennis en kunde' van toezichthoudende personen en werkzaam personeel
t.a.v. natte brandstofveiligheid
De meest recente informatie in onze administratie heeft betrekking op verklaringen van (naam) d.d.
(datum)
Testen van de noodstopvoorziening(en) natte brandstoffen
In deze 3e controleronde wordt de noodstopvoorziening (of de twee voorzieningen indien het een
bemand tankstation is) van de natte brandstoffen getest waardoor, als het goed is, de spanning op alle
afleverzuilen wordt weggenomen.
Wij zijn ons er van bewust dat dit consequenties kan hebben.
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Wij vragen u daarom om in uw antwoord op deze e-mail aan te geven of de aanwezigheid van spanning
op de afleverzuilen herstelt kan worden en of u (of een afgevaardigde namens u) aanwezig kan zijn bij
de controle van het tankstation.
Gelden verleende omgevingsvergunning(en)/milieumeldingen nog wel voor degene die deze
aangevraagd heeft/hebben?
Wilt u mij laten weten of de verleende omgevingsvergunning(en)/milieumeldingen nog wel gelden voor
degene die deze aangevraagd heeft/hebben?
Antwoord:
Zo nodig dient van een veranderde situatie door de aanvrager onderscheidenlijk de
vergunninghouder, op grond van artikel 2.25 van de Wabo*1, in samenhang met artikel 4.8 van het
Besluit omgevingsrecht*2, melding gedaan te worden aan het bevoegd gezag.
Een format*3 van een eventueel te gebruiken brief is onderstaand aanwezig.
*1

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2.25
1 Een omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert waarop zij betrekking heeft.
De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften worden nageleefd.
2 Indien een omgevingsvergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of de
vergunninghouder, meldt de aanvrager, onderscheidenlijk de vergunninghouder dat ten minste een
maand voordien aan het bevoegd gezag, onder vermelding van de bij algemene maatregel van
bestuur aangegeven gegevens.
*2

Besluit omgevingsrecht

Artikel 4.8. Melding
Bij een melding als bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de wet, vermeldt de aanvrager
onderscheidenlijk de vergunninghouder:
a zijn naam en adres;
b de omgevingsvergunning of omgevingsvergunningen krachtens welke de activiteiten worden
verricht;
c de naam, het adres en het telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan
gelden;
d een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
e het beoogde tijdstip dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor de onder c bedoelde persoon.
---------------------------------*3
Voorbeeldbrief melden door aanvrager onderscheidenlijk de vergunninghouder, indien een
omgevingsvergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of de vergunninghouder
Adres bevoegd gezag
Plaats, datum
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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij meld ik, op grond van artikel 2.25, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, dat de onderstaande omgevingsvergunning voor een ander dan de aanvrager/de
vergunninghouder gaat gelden. Hieronder zijn de betreffende gegevens vermeld.
a (naam en adres van de aanvrager/huidige vergunninghouder, met actuele KvK-gegevens)
b (omschrijving geldende omgevingsvergunning met datum verlening en kenmerk)
c (naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden, met
actuele KvK-gegevens)
d (contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden)
e (het beoogde tijdstip dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor de onder c. bedoelde
persoon)
(Naam en adres van degene die de melding doet)
(Ondertekening)
---------------------------------Meer informatie
Algemene informatie over de wijze waarop de Omgevingsdienst Groningen namens het bevoegd gezag
de tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen controleert, leest u na het aanklikken
van de 2e link onder mijn naam.
De exploitant van het tankstation krijgt deze e-mail 'cc'.
Voorts krijgen mijn collega’s van Team Energie krijgen deze mail ‘cc’, zodat ze weten dat er wellicht
energievragen van u kunnen komen.
Opmerking t.b.v. toezichthouder: deze e-mail cc versturen aan Team Energie op energie@odgroningen.nl
Met vriendelijke groet,
ODG-ondertekening als handtekening invoegen.
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