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• Bestuurlijk afwegingskader tankputbranden
• Contour onderzoek bluspakken (3 kW/m2)
• Performance based Fire Protection 

geintroduceerd
• Toepassen van de NFPA 25 (ITO beleid)

Highlights veranderingen
brandveiligheid 1



• Tankputdijk 2 uur brandwerend
• Ondersteuning blus en koelsystemen 2 uur brandwerend
• Operationeel plan bij < 19 m diameter tanks
• Bluswaternet maar 3 ontwerpnormen of equivalent
• Minimaal 4 uur bluswatervoorraad ipv onbeperkt
• 2 x 6”blusbootaansluiting toegevoegd
• Brand/gas/lekdetectie koppelbakken/pompkamers
• Detectie laad/los locaties
• Tertiare opvang (third containment)

NFPA 20
NFPA 22
NFPA 24

Highlights veranderingen
brandveiligheid 2



• Koeling K1 en K2 tanks mag achterwege blijven ook bij meerdere 
tanks in één put

• Aluminium dome versus rimbrandscenario
• Schuim testen conform NEN-EN 1568 deel 1 t/m 4
• Automatische vertraagde doormelding brandmelding geschrapt
• Pompputten en verlaadplaatsen mogen 

ook mobiel geblust worden
• Leiding tracés (< 500 m2)

Highlights veranderingen
brandveiligheid 3



• Oefenen met fluorvrij schuim (aanbeveling)
• Frequenties testen en inspecteren conform NFPA 25 en 11
• Inhoud te overhandigen informatie bij noodsituaties 

gedefinieerd
• Inhoud brandveiligheidsplan gedefinieerd
• Inhoud operationeel plan gedefinieerd
• Inhoud logistiek plan gedefinieerd

Highlights veranderingen
brandveiligheid 4
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Nieuwe lessons learned
brandveiligheid 5



PGS 29 en wetgeving

• PGS 29 2008 is nu BBT (BAT) in Mor
• PGS 29 2016 per oktober 2017 BBT 

(BAT) in (Ministeriële regeling 
omgevingsrecht) Mor

• Vergunningen worden aangepast
• PGS 29 nieuwe stijl project bijna 

klaar
– I-SZW, RIVM, IPO / VNG, Veiligheidsregio’s / Brandweer Nederland, Industry (VNPI, 

VOTOB, VNCI)



Gelijkwaardigheid binnen de PGS 29
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Er kunnen in de praktijk afwijkende situaties optreden waarbij het toepassen van 
maatwerk voor het ontwerp en de aanleg van brandbeveiligingssystemen noodzakelijk is 
om het gewenste niveau van beveiliging te kunnen borgen. Het proces dat voor het 
aantonen van de gelijkwaardigheid gehanteerd moet worden is beschreven in de 
publicatie SFPE Engineering Guide To Performance-Based Fire Protection, second edition. 
ISBN 978-087765789-7. Bijlage F beschrijft het proces van Performance-Based Fire 
Protection in het kort. 

In dit hoofdstuk worden voor het ontwerp en de aanleg van brandbeveligingssytemen
voor tanks, tankputten, laad- en losplaatsen, pompputten, normatieve referentiekaders 
gehanteerd in onder andere NFPA-codes (wat gedaan moet worden) en standaarden (hoe 
het gedaan moet worden), zoals bijvoorbeeld NFPA 30 (code) en NFPA 11 (standaard).

Hierbij opgemerkt dat deze methode oorspronkelijk voor gebouwen is opgezet.

PGS 29



• Wanneer toe te passen
• Performance based Fire Protection
• Scope afkaderen
• Doelstellingen vastleggen
• Eisen van derden bepalen en vastleggen
• Ontwerpcriteria vastleggen (bijv. 10 kW/m2)
• Scenario’s bepalen
• Basis ontwerpen maken, toetsen en

evalueren
• Gekozen ontwerp vastleggen
• Ontwerpen in detail

Gelijkwaardigheid binnen de PGS 29
PGS 29



Verwarmde klasse 3 en 4 stoffen
Klasse 3 producten zijn niet brandonderhoudend bij:
1. enkelvoudige klasse 3 stoffen die minimaal 5 °C onder het vlampunt (bepaald 
met ASTM D3941-90:2007) worden opgeslagen;
2. mengsels van klasse 3 stoffen die minimaal 15 °C onder het vlampunt (bepaald 
met ASTM D3941-90:2007) worden opgeslagen.
Indien niet wordt voldaan aan punt 1 en 2 dan mag door onderzoek worden 
aangetoond dat het product niet brandonderhoudend is bij 15 °C boven het 
vlampunt aan de hand van NEN-EN-ISO 9038.
In het kader van gelijkwaardigheid zal de PGS-programmaraad het RIVM vragen 
om binnen 6 maanden een onafhankelijk deskundig advies te geven over 
gelijkwaardige onderzoeksmethode(n) om niet-brandonderhoudendheid van 
klasse 3 producten aan te tonen.
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Koelvoorzieningen
• Koelvoorzieningen met een capaciteit van 

minimaal 2 liter/minuut/m2.
• Let op direct vlamcontact !!! €€€
• Aangelegd conform NFPA 15!
• Geen 10 kW/m2, dan geen koelsystemen nodig?
• Tussen 10 en 32 kW/m2 mag ook mobiel 

gekoeld worden
• > 32 kW/m2, dan stationair koelen
• Hoge tanks!
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Maximale (ramp)scenario’s
• Tankputbranden
• Full surfacebranden externe en innerfloaters
• Plasbranden > 1900 m2.
• Afwegingskader
• Samenwerking
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Afwegingskader
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PGS 29 afwegingskader

• Vast startpunt, complete uitstroom in 10 minuten.
– Grootste leiding faalt
– Scheur in tankshell

• Alleen vast dak tanks
• Risico’s voor mensen & milieu binnen 1 km radius van 

inrichtingsgrenzen evalueren
• 1 (ernstig), 4 (significant) en 24 (beperkt) uurs scenarios met 

merkbaar verminderings effect
• Toxische stoffen - 1 uur scenario
• Escalatie meewegen
• 2021 klaar



PGS 29 tankputbranden planning
PGS 29

• Fase 1 is geweest
• Fase 2 ingediend op 1-3-2018
• Maatregelen gereed per 31-12-

2021 en verwerkt in vergunning
• Bedrijfsbrandweer aanwijzingen?
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Implementatie plan format (fase 1 & 2)

• Algemene informatie
• Informatie tankputten en opslagtanks
• Tankputbrand scenario details 

– Omgeving
– Effect berekening resultaten Phast, Effects, CFD etc.

• Inzicht in omgeving bedrijf
– Waterwegen, wegen, spoor
– Kwetsbare objecten

• Blusstrategie
• Bedrijfsbrandweer (toepassen en aanwijzen)



Tankputbranden feiten & vragen
PGS 29

• Geloofwaardig scenario, niet meer 
worst case scenario.

• Voldoende referenties
• Referenties in Nederland?
• Hoeveel moeten de bedrijven gaan 

investeren?
• Bescherming omliggende 

installaties?
• Welke ontwerp codes en 

strategieën?
• Moeten de bedrijven acteren?
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Effecten tankputbranden
Directe effecten:

• Warmte straling
• Rook & giftige gassen
• Bodem verontreiniging
• Business interuption

Indirecte effecten
• Blockage van infrastructuur
• Ontruiming omgeving

Evaluatie:
• Risico richting mensen door brand
• Impact van smoke plume 

(meteorologische en topografische
factoren)

• Potentie succesvolle blussing
• Uitbreiding brand
• Belangrijke gebouwen en installaties
• Opvangmogelijkheden bluswater
• Gevaren bij ongecontroleerd

vrijkomen bluswater
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Tankputbrand strategie opties

• Secondary & third containment
• Mobiele systemen
• Fixed systemen
• Burn down filosofie?
• Fixed & Mobiel gecombineerd
• Koeling van opslagtanks, pipe racks, pump rooms, 

proces installaties



Koelen omgeving

• Storage tank cooling systems
– 2 tot 10 lpm/m2

– Spray ring every 3,6 meters
• Piperacks

– Pipeline BLEVE’s
• Pump rooms

– Pipeline BLEVE’s



Secondary & third containment
• Voldoende run off naar third

containment
• Voldoende containment

capaciteit
• Minimale warmte straling 

effecten van third containment
naar secondary containment

• Gravel heeft invloed op de 
effecten

• Maak gebruik van diepte
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Mobiele systemen

• Tijdslijn > 30 minuten?
• 30 minuten = 1900 m2

• Tankput opvang capaciteit!!!
• Monitor bereik
• 3 kW/m2

• Indirecte applicatie
• Application rate, NFPA 11
• Vergunning???Rotterdam situation, TPB system



Fixed systemen

• Knock down < 5 minuten!
• Put opvang capaciteit, 30 

minuten
• Foam generator locaties
• Leidingwerk
• Foam storage (centraal systeem)
• Application rates, NFPA 11 of EU 

code
• Vergunning???
• Testen?



Burn down filosofie?

• Enkel 24 uurs scenario
• 24 uur of meer officieel niet toegestaan
• Inventarisatie rookwolk
• Afgelegen gebieden
• Lokale slagkracht
• Beperkte lekkages – 30 cm/hour burn rate



Fixed & Mobiel gecombineerd

• Semi fixed systemen
– Dry pipe along bund wall and inside bund
– No foam storage

• Fixed systemen (toxic spills)
• Fluorosurfactants free foams



Openstaande non consensus punten
• Koelen opslagtanks na 30 minutes

• Opslagtanks in incident put verloren laten gaan?
• Risico’s voor brandweer personeel
• Welke branden blussen en welke eerst?
• Bluswateropvang, welke uitgangspunten?
• Bluswater capaciteit, wat is goed?

PGS-29, EI-19, 
NFPA 15



Alle kennis in huis op het gebied van PGS 29? Via de 
leergang PGS 29 wordt u in drie modules volledig op 
de hoogte gebracht van alle wijzigingen die hebben 
plaatsgevonden binnen de PGS 29 (versie 1.1 2016). 
Antea Group en Witteveen & Bos hebben hun kennis 
en expertises gebundeld en samen met de NEN de 
leergang ontwikkeld.

Aanmelden via:
http://www.formdesk.com/nen/Leergang_PGS_29

Contact gegevens

R.J.P. (René) Sloof BSc
Project Manager
Environment & Safety
Rivium Westlaan 72
2909 LD Capelle aan den IJssel

M: +31 6 22937838 | F: +31 10 2351701
rene.sloof@anteagroup.com 
www.anteagroup.nl
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