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Verzoek 

De aanvrager verzoekt om een beoordeling van het door hen opgestelde conceptbesluit. Het 

conceptbesluit heeft betrekking op de gelijkwaardigheid van de volgende voorziening: 

- een vloeistofdichte vloer van 0,65 meter vanuit het hart van de afleverzuil aan de zijde 

waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld met aan het einde van de vloer 

een plint/rand. 

 

Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling 

Artikel 3.18 lid 2 en artikel 3.25 van de Activiteitenregeling 

 

Conceptbesluit 

De aanvrager heeft in haar conceptbesluit aangegeven dat de hierboven omschreven voorziening 

te beschouwen is als een voorziening die ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van 

het milieu bereikt als de voorgeschreven voorziening in het Activiteitenbesluit.  

 

Advies 

De Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit is het niet eens met de conclusie in het 

conceptbesluit. 

Naar het oordeel van de deskundigen is de plint/rand aan het einde van de vloeistofdichte vloer 

alleen niet voldoende om de kortere afstand te compenseren. Met aanvullende voorzieningen is het 

wel mogelijk om een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu te bereiken als een 

vloeistofdichte vloer van tenminste één meter vanaf het hart van de afleverzuil aan de zijde waar 

geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld.  

De voorgestelde voorziening is zoals nu omschreven niet te beschouwen als een voorziening die 

gelijkwaardig is aan de voorgeschreven voorziening in het Activiteitenbesluit. 

 

 

Motivering advies  

Onderbouwing 

In artikel 3.25 lid 2 van de Activiteitenregeling is onder andere opgenomen dat aan de zijde waar 

geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld de vloeistofdichte vloer of verharding zich 

uitstrekt tot een afstand van ten minste één meter vanaf het hart van de afleverzuil. De 

vloeistofdichte vloer aan de zijde waar niet getankt wordt, kan bij de betreffende inrichting niet 

groter dan 0,65 meter vanuit het hart van de afleverzuil, omdat deze vloer loopt tot de 

inrichtingsgrens – en eigendomsgrens.  

 

De betreffende inrichting heeft bij het verzoek een brief van een bouwconstructie bedrijf 

bijgevoegd, waarin de alternatieve voorziening wordt omschreven. Ook is er een tekening 

opgenomen van de alternatieve voorziening 

 

Als alternatief wordt er langs de lengte van het pompeiland een plint/rand geplaatst, waarvan de 

bovenzijde 100 mm boven het pompeiland ligt. Tevens wordt de betonvloer onder afschot gelegd, 

waardoor gelekte brandstoffen niet richting de plint/rand stromen. 

 

Het voorschrift in artikel 3.25 lid 2 heeft als doel verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. De eis 

van minimaal een meter vloeistofdichte vloer achter het aflevertoestel is met name voor opvang 

van gemorst product bij weghangen van de slang. Gemorst product kan bijvoorbeeld ontstaan bij 

het vallen van de slang achter het pompeiland, nadruppelen van het vulpistool, spatten bij het wild 

terughangen van het vulpistool en uitstromen van restproduct uit het vulpistool. Bij een vloer van 

0,65 meter vanuit het hart van de afleverzuil en een plint/rand is het risico groot dat er 

brandstoffen achter de plint/rand komen.  



Deze voorgestelde voorziening is dus niet te beschouwen als een gelijkwaardige voorziening aan de 

voorgeschreven voorziening. 

 

Mogelijke extra maatregelen 

Om toch in deze situatie een gelijkwaardig alternatief te realiseren, wordt geadviseerd om een 

spatscherm te plaatsen dat aan de volgende voorwaarden voldoet: 

- Spatscherm plaatsen voor de plint/rand, zodat de vloeistoffen die langs het scherm naar 

beneden druipen binnen de voorziening blijven. 

- Minimale breedte scherm van 2 meter, waarbij het hart van het spatscherm ter hoogte van 

het vulpistool ligt. 

- Hoogte van het spatscherm afhankelijk van de afstand tot het hart van de afleverzuil en de 

hoogte van het vulpistool. De volgende indeling zou aangehouden kunnen worden: 

o Afstand hart afleverzuil 0,5 meter of minder dan hoogte spatscherm minimaal 

hoogte vulpistool 

o Afstand hart afleverzuil tussen 0,5 meter en 0,75 meter dan hoogte spatscherm 

0,75 meter x hoogte vulpistool 

 


