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Omgevingseffecten beperkt, 
Kwetsbaarheid omgeving in ogenschouw nemen, 

Voorkomen langdurige maatschappelijke ontwrichting, 
Veilig optreden hulpverleners
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Brief staatssecretaris I&M  15-2-16
Implementatie PGS 29 periode 2016 - 2022

Met een beperkter voorzieningenpakket kan 

worden volstaan op grond van de navolgende 

omstandigheden: 

1. Effecten a.g.v. een tankputbrand op de omgeving blijven 

beperkt, gezien de te verwachten brandscenario’s, de 

aard van de vloeistoffen en interventiewaarden van deze 

vloeistoffen en de verbrandingsproducten;

2. Effecten a.g.v. een tankputbrand op de omgeving blijven 

naar verwachting beperkt gezien de beperkte 

kwetsbaarheid van de omgeving; 

3. Gevolgen van een tankputbrand t.a.v. maatschappelijke 

ontwrichting (bijvoorbeeld sluiten vliegverkeer, openbare 

vaarwegen en rijkswegen) blijven beperkt.
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Constructief, inlevend, resultaatgericht, professioneel
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Scope



Vast dak tanks
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Omgeving PGS29 inrichting
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Bron: Google maps



Bestrijding

Motivatie keuze voorzieningen
Volgens beleidskader zijn mobiele en stationaire voorzieningen gelijkwaardig
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U geeft aan of u het maximaal scenario een bron- en effectbestrijding met 
uitsluitend stationaire, uitsluitend mobiele voorzieningen dan wel een 
combinatie van die voorzieningen, zult uitvoeren.
Indien u kiest voor mobiele voorzieningen en in uw landsdeel is momenteel 
(nog) geen sprake van een collectieve voorziening die hier uitvoering aan kan 
geven, maar dat wel voornemens is, is het van belang dat u deze intenties ook 
schriftelijk overlegd. Daarbij is de planning relevant. 



Keuze stationair
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Toepassen stationaire voorzieningen
Geen gebruik afwegingskader
Als u geen gebruik maakt van het afwegingskader maar uw voorkeur ernaar 
uitgaat om de plasbranden in tankputten volledig stationair te bestrijden, dient u 
een faseringsplan in te dienen. Hierin moeten de volgende aspecten aan de orde 
komen: het operationaliseren, het periodiek beoefenen en trainen van de 
vaardigheden, onderhoud en beheer van de techniek, mijlpalen m.b.t. 
investeringen, aanschaf, opleidingen, testen, trainen, afsprakenkaders en beheer. 

Reeds stationaire voorzieningen aanwezig
Indien uw bedrijf op dit moment al stationaire maatregelen heeft 
geïmplementeerd om plasbranden in tankputten te bestrijden, dan wel dat deze 
maatregelen al zijn opgenomen in uw omgevingsvergunning onderdeel milieu, 
dan kunt u hiernaar verwijzen. 



Keuze mobiel
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Toepassen mobiele voorzieningen

• Worplengte
• Effectafstanden
• Toegepaste materieel & materialen
• Afvoer koel- en bluswater
• Waterwinning
• Schuim
• Etc.



Escalatie

Maximale scenario t.b.v. bepaling categorie
Tankput, met daarin opslagtanks met vast dak die branden als een kaars en de 
eerste rij vast dak opslagtanks van een naastgelegen tankput

Insluitsystemen invloedsfeer
Inzicht in de warmtestralingscontouren
Te verwachten effecten
Inzicht aanwezige insluitsystemen
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Opslagtanks moeten zijn voorzien van een eigen stationaire koelvoorziening tegen opwarming door een externe brand 
behalve in situaties zoals beschreven in de voorschriften PGS29 4.2.30 t/m 4.2.34. De koelvoorziening moet een effectief 
dekkingspatroon van koelwater van minimaal 2 l/min/m2 tankoppervlakte over het gehele tankoppervlak geven.
Indien direct vlamcontact langer dan 30 min. aanhoudt moet de koelvoorziening performance based overeenkomstig vs 
4.2.1 worden bepaald.

Object (niet zijnde verticale opslagtanks) Application rate

l/min/m2

Process areas (application based on ground area)

Process unit blocks 4

High density – stacked equipment 6-8

Cooling non-PFP or insulated vessels and equipment enveloped in flame

Process vessels, equipment, structural steel, pipe racks, fin-fan coolers, manhole? etc. 10

Pumps handling flammable liquids in isolated areas 10

Pumps handling flammable liquids adjacent to cable runs, fin-fans, pressure equipment, pipe racks etc. 20

Compressors handling flammable gasses 10

Electrical and instrument cable trays, transformers, switch gear, etc. 10

Cooling equipment exposed to radiant heat

Miscellaneous process equipment 2

Pressurised tanks (general) 10

LPG tanks 10

Buildings such as warehouses, offices and laboratories 2



Veilig optreden hulpverleners

Terug kunnen zien dat een bedrijf nadenkt over haar design en een inschatting 
kan maken over insluitsystemen die hun integriteit behouden of niet
Voorspellend karakter ontwikkeling plasbrand

Warmtestralingscontouren
Posities repressieve voorzieningen
Inzetplannen 
Acuut toxische gevaren
Impact brand op integriteit insluitsystemen in invloedsfeer
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Bedrijfscontinuïteit/ infra

Veilig & vlot optreden 
hulpverleners

BestuurdersBurgers
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Meer info via

VOTOB, VNCI, VNPI, NOVE, VNO VCW
Omgevingsdiensten
ISZW
Veiligheidsregio’s
Brzo+

LECBrandweerBrzo
drs. ing. Brian Paul Mo-Ajok (Mo)
Landelijk programmamanager Omgevingsveiligheid
ImplementatieplanTPB-pgs29@dcmr.nl 
Infobrandweerbrzo@vr-rr.nl 
0888779556
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