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PGS 15 project DCMR 2010

• 34 PGS 15 opslagen in Rijnmond
met beschermingsniveau 1

• Resultaten DCMR project 2010:
- Begin 2010: 15 “knelpunt dossiers”
- Begin 2011: 3 bedrijven op “zwarte lijst VI”

1.Risicogerichte aanpak DCMR
2. Inzet alternatieve HH instrumenten
3.Knelpunten bij goedkeuring UPD
4.Praktijkvoorbeelden
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Conclusies DCMR project:

• Onvoldoende eigen verantwoordelijkheid bedrijven:
. 50 % overtrad de PGS 15, waarvan 50% Brzo-plichtig.

• Inzet alternatieve handhavingsinstrumenten werkt:
. Uitnodigen directies
> versnelde uitvoering acties, ook zonder actuele
vergunningen

• Risicogerichte benadering wordt begrepen en
gewaardeerd:
. Gebruik “Handreiking Risico’s niet gecertificeerde
blusinstallaties” en “Aandachtspuntenlijst” van de
LAT Brzo werkgroep PGS 15 (beschikbaar op Brzo99.nl)

. Prioritaire gevallen snel opgelost
> beëindiging / aanpassing opslag
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Knelpunten bij goedkeuring UPD

• PGS 15 voorschrift 4.8.2.1 (11-12-2008)

Goedkeur door bevoegd gezag Wm van UPD
én de onafhankelijke beoordeling

- DCMR: Beoordeling door VV’er of HH’er,
afhankelijk van moment indienen UPD

• Knelpunten:
1- kwaliteit UPD
2- onafhankelijkheid beoordeling I-A-I
3- kennis / toetsingskader
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Knelpunten bij beoordeling UPD

1. Kwaliteit UPD’s varieert sterk
- PGS 15: UPD op te stellen door iedereen,
behalve I-A-I > grote verschillen:
. naam: UPD, PvE, Inspectieplan (v/h BdB)
. inhoud: compleet / onvolledig / verwijzingen
. format: niet verplicht: UPD blauwdruk:
in de toelichting van vs. 4.8.2.1 in de herziene PGS 15
UPD blauwdruk als voorbeeld van een “Good practice”

2. Onafhankelijkheid beoordeling I-A-I
- Relatie opsteller en beoordelaar
(bv. UPD van volle dochter onderneming
van beoordelende I-A-I)
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Knelpunten bij beoordeling UPD

3a. Kennisniveau BG Wm
- Specialistische kennis noodzakelijk
. UPD proces: PGS 15 / stappenplan / documenten
. (brandwerendheid) technisch
. (brandveiligheid)risico’s / scenario’s
- Beperkt aantal medewerkers met ervaring
> Advies brandweer
- Beperkt aantal medewerkers met ervaring
. (revisie)vergunningtraject = wettelijke adviestaak
. handhavingstraject = geen wettelijke taak

3b. Tools
- Ontbreken landelijk eenduidig toetsingskader
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Praktijk voorbeelden

1e Voorbeeld:

� Bestaande gasblusinstallatie,
oude vergunning,
altijd gecertificeerd geweest (!)

� ½ jaarlijkse keuring:
Inspectie-Rappport met een
NEE-conclusie: geen certificaat
> overtreding Wm-vergunning

� ? (On)voldoende borging van de
brandveiligheid?
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Aanpak voorbeeld 1:

� Oorzaak NEE-conclusie =
- piekbelasting gasdruk i.r.t. maximale
toegestane bouwtechnische druk
niet in PvE beschreven +
- vermoeden keuringsinstantie dat loods zou
bezwijken bij inwerkingtreden van de
installatie.

� Oplossing:
- Uitkomst onderzoek: geen risico
- Actualisatie vergunning > t.z.t. nieuw UPD
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Praktijk Voorbeeld 2:

2e Voorbeeld:

� Betrouwbaarheid certificering:
- IR met JA-conclusie: “opslag voldoet aan 60 min

WBDBO”
- HH: sterke twijfel over 60 min WBDBO
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Aanpak voorbeeld 2:

� Oorzaak knelpunt:
- verzakken opslagloods
- pasief bedrijf (oude vergunning)
- geen advies / uitspraak door
bouw&woning toezicht of brandweer

� Oplossing:
- Uitnodigen directie & LAT Brzo risicobeoordeling
> aanpassing brandwerendheid loods &
versneld opstellen actueel UPD
- Uitnodigen alle betrokkenen:
> uitspraak / consensus over WBDBO & PvA borging
- Actualisatie vergunning
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Praktijk Voorbeeld 3:

3e Voorbeeld:
� Kwaliteit UPD & ontbreken

toetsingskader beoordeling BG Wm:

- 3a: UPD van slechts 2 A-4tjes =
met onvolledige verwijzingen &
gebaseerd op oud PvE (van I-A-I (!))

- 3b: compleet nieuw UPD ontvangen =
voldoet totaal niet aan “Blauwdruk UPD”
toelichting herziene tekst PGS 15 (wgr. o.l.v. CCV)
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Vragen?

Heeft u al ervaring
met afkeuren UPD?

Vragen?


