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Informatiebijeenkomst – PGS 7



Programma
14.00 uur Welkom

14.05 uur MMD

14.10 uur Vernieuwing Publicatiebladen Gevaarlijke Stoffen - Algemene introductie

14.30 uur Vernieuwing PGS 7

15.00 uur Koffie-/theepauze

15.30 uur Reflectie door aanwezige leden van de Werkgroep

16.00 uur Aandachtspunten voor de consultatie

16.15 uur Afsluiting



MMD – Meststoffen Nederland

• Meststoffen Nederland: meer projectmatig

• Samenwerking versterken

• Voorlichting

• Meer doen voor leden MMD



Algemene introductie – PGS-richtlijn
Integrale beschrijving van de belangrijkste risico’s van specifieke 
activiteiten met gevaarlijke stoffen voor:
• Omgevingsveiligheid
• Brandveiligheid
• Veiligheid van werknemers

Daarnaast:
• Mogelijke gevolgen van de risico’s voor rampenbestrijding
• Relatie met de wetgeving
• Doelen zo specifiek mogelijk geformuleerd om de risico’s te 

beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te 
beperken. 



Status PGS-richtlijnen
• Ministerie IenM bepaalt dat richtlijnen moeten worden 

nageleefd en merkt deze richtlijnen aan als best beschikbare 
technieken (BBT) voor omgevingsvergunning

• Bevoegd gezag hanteert PGS als uitvoeringskader voor 
toepassen BBT

• Ministerie van SZW neemt onderdelen PGS op in beleidsregel (= 
stand der techniek / goede praktijk)

• Veiligheidsregio’s gebruiken PGS als richtlijn bij advisering over 
brandveiligheid in omgevingsvergunningen en bij voorbereiding 
bij brand- en rampenbestrijding

• Toezichthouders van bevoegd gezag, Inspectie SZW en 
veiligheidsregio’s beschouwen PGS als belangrijk 
referentiekader bij toezicht op naleving wettelijke
verplichtingen zoals BRZO



Relevante wetgeving rondom PGS 7



Status PGS-richtlijnen

Gekoppeld aan:

• Omgevingswet

• Arbeidsomstandighedenwet

• Wet veiligheidsregio’s





Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

Aangewezen milieubelastende activiteiten

• >250 ton, totaal Groep 1.1, 1.2 en 1.3

• >50 ton, Groep 2

• >50 kg, Groep  3 en 4

Vergunningplicht als opslag van:

• >100 ton Groep 2

• >5O kg Groep 3 of Groep 4



Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL)

Van toepassing voor opslag Groep 2 vanaf 100 
ton – veiligheidsafstanden

= 

Voldoen aan stand der techniek/BBT is van 
belang

Bevi van toepassing als sprake is van Seveso-
inrichting





Vernieuwing PGS 7



PGS nieuwe stijl
• Transparante risico-benadering en scenario’s
• Heldere doelen (voor aanvaardbaar veiligheidsniveau)
• Daaraan gekoppelde maatregelen 

Hoofdelementen
• Basisveiligheidsniveau gevormd door de wettelijke kaders
• Basis voor de doelen zijn

✓ wettelijke kaders
✓ uniforme, transparante risicobenadering
✓ met relevante scenario’s

• Met doelen wordt een aanvaardbaar veiligheidsniveau bereikt
• Maatregelen beschreven waarmee in ieder geval aan de doelen kan 

worden voldaan



Samenstelling PGS 7- team
Naam Organisatie

Jo Ottenheim Voorzitter PGS-team

Rik de Lange VNO-NCW/MKB-NED

Leon Terlingen VNO-NCW/MKB-NED

Luc Vereecke VNO-NCW/MKB-NED

Nick Vogels VNO-NCW/MKB-NED

Mathin de 
Groot Brandweer-Nederland/Veiligheidsregio’s

Peter Meijer Brandweer-Nederland/Veiligheidsregio’s

Hiltje Weewer Toezicht-handhaving)

Naam Organisatie

Remko Koers Toezicht-handhaving

Ton Graal Vergunningverlening)

Ton Beljaars Vergunningverlening

Monique 
Chambon Inspectie SZW

Gillian 
Herpers Secretaris (NEN)

Rob Geerts Facilitator risicobenadering (AVIV)

Piet Pasveer Tekstschrijver (SPPS)



Belangrijk
✓Er is sinds 2007, ondanks enkele buitenlandse 

incidenten, geen belangrijke nieuwe 
veiligheidsinformatie over de opslag van vaste 
minerale anorganische meststoffen beschikbaar 
gekomen. 

✓Dat betekent dat PGS 7:2017 in principe dezelfde 
stand der techniek beschrijft als in PGS 7:2007.

✓Wel zijn er aanvullingen gedaan die de veiligheid 
verder bevorderen.



Risicoscore - Fine & Kinney 

> 70 Groot risico prio 1

Grote kans op:

arbeidsongeval, gezondheidsschade, 

arbeidsverzuim, boete arbeidsinspectie

>20 -

<70

Middel risico prio 2

Reële kans op:

arbeidsongeval, gezondheidsschade, 

arbeidsverzuim

< 20 Klein risico prio 3

Geringe kans op:

gezondheidsschade, arbeidsongeval, verzuim, 

hinderlijke factor of aandachtspunt

RISICOSCORE = Blootstelling x Effect x  Waarschijnlijkheid



OORZAAK CONSEQUENTIE EXPOSURE CONSEQUENCE 
RATING

PROBABILITY
RISK RATING

Contaminatie (geen brand, geen ontleding) 
met niet compatibele meststoffen; 
hygroscopisch 

Slip- en botsgevaar 
rijdend materieel en van 
verwonding door 
uitglijden/vallen van 
mens 

6,00 1,5 2,00 18

Verkeerd gestapeld product
omvallen gestapeld 
verpakt product, kan op 
iemand terechtkomen

2 15 0,5 15

Hitte/drukopbouw door opsluiting bij heet 
werk (lassen, slijpen e.d.) aan equipment, 
constructieve aspecten aan de 
loods/opslag. 

explosieve drukopbouw 
in onderdeel/werkstuk 
met verscherving tot 
gevolg, mens wordt 
geraakt door scherven.

1 7 2 14

Gecontamineerd meststof; off spec.

meststof gaat 
sneller/heviger ontleden 
door blootstelling aan 
warmte; potentiele 
escalatie tot explosie 
afhankelijk van een aantal 
factoren waaronder 
nitraat gehalte, 
warmtebelasting;grad van 
contaminatie en 
opsluiting kan ook een 
verzwarende factor zijn.  
Impact op de mens in het 
effect gebied

3 40 0,1 12

Fine & Kinney















Wijzigingen: nieuw

• Risicobenadering, scenario’s, doelen

• Maatregelen keerwanden

• Één compartiment waar eisen m.b.t. 
afstanden niet gelden tot max 50 ton (alleen 
voor groep 1 en 2)

• “Security” is nu “misbruik”

• Bluswatervoorziening voor Groep 4



Wijzigingen: niet meer opgenomen

• Voorkom dat meststoffen ongecontroleerd in het 
milieu komen

• Hou rekening met ontstaan gassen en dampen

• Personen die niet direct betrokken bij 
brandbestrijding op veilige afstand en bovenwinds 
houden

• Security-maatregelen voor groep 3 en 4



Opgeloste knelpunten

• Vermelding van nieuwe UN-nummers en 
nieuwe gevarenklassen (zie tabel 2.2)







Opgeloste knelpunten

• Vermelding van nieuwe UN-nummers en 
nieuwe gevarenklassen (zie tabel 2.2)

• Logistieke ruimte = één compartiment waar 
eisen m.b.t. afstanden niet gelden tot max 50 
ton (alleen voor groep 1 en 2)

• Duidelijkheid over bluswateropvang



Chemie-Pack



Tijdschema
• Consultatie: reactie uiterlijk tot 1 nov. naar

pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
• Wijzigingsvoorstellen op basis van wijzigingstabel
• Geen reactie mogelijk op oranje teksten (juridisch 

goedgekeurde, 'standaard' PGS-teksten)
• Kleine foutjes: “enkele onvolkomenheden”

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/concept-
pgs-7-beschikbaar-voor-openbare-commentaarronde.html

mailto:pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/concept-pgs-7-beschikbaar-voor-openbare-commentaarronde.html


Proces
• Na 1 november bespreekt PGS 7-team ingekomen 

reacties – verwerken alle commentaren
• Definitieve versie van PGS 7 ter goedkeuring aan 

de Programmaraad
(IPO, VNG, Inspectie SZW, Brandweer Nederland, 
VNO-NCW, MKB-Nederland)

• Eind 2017 – begin 2018: Bestuurlijk 
Omgevingsberaad (BOb: stelt vast)

• Over exacte wettelijke aanwijzing van PGS 7 volgt 
in de komende tijd meer informatie ... 



Reflectie

• Nick Vogels

• Rik de Lange





Aandachtspunten voor de consultatie

• PGS 7 wél invoeren ondanks dat nieuw 
wettelijk kader (Omgevingswet, BAL) niet 
klaar is

• …nader aan te vullen



Vernieuwing PGS 7



Dank

• Jan Chys, Yara

• Leon Terlingen, ICL Specialty Fertilizers

• Luc Vereecke, Yara

• Nick Vogels, OCI

• Rik de Lange, CZAV



… en ook u bedankt
voor uw komst en inbreng!


