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Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2008

Hierbij bied ik u het rapport «Urgente sanering LPG-tankstations» aan.1 Dit
rapport is het resultaat van een onderzoek dat de VROM-Inspectie in 2007,
in vervolg op het in 2006 gedane onderzoek, heeft uitgevoerd naar de
voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations. Over het onder-
zoek van 2006 is gerapporteerd aan de Tweede Kamer waarbij is aange-
kondigd dat in oktober 2007 opnieuw een voortgangsonderzoek zou
plaatsvinden (Kamerstuk 27 801, nr. 48).

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in
werking getreden. Ingevolge dit Besluit moeten LPG-tankstations waarbij
het plaatsgebonden risico de grenswaarde van 10–5 per jaar2 overschrijdt,
uiterlijk 27 oktober 2007 zijn gesaneerd (urgente saneringen).
De LPG-tankstations kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding,
gebaseerd op artikel 15.20 van de Wet milieubeheer. Gemeenten kennen
de vergoeding toe en kunnen het bedrag vervolgens bij VROM declareren.
VROM moet wel instemmen met de toekenning van de schadevergoeding.

Resultaten

Er zijn in 2007 totaal 125 LPG-tankstations bezocht. Bij een deel van deze
bezoeken is geverifieerd of, na uitkering van de schadevergoeding door
het ministerie van VROM, de sluiting ook daadwerkelijk is geëffectueerd.

Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat:
– in alle gevallen de LPG-verkoop na intrekking van de vergunning ook

daadwerkelijk is beëindigd;
– het besluit tot intrekking van de vergunning in een aantal gevallen niet

of niet tijdig is genomen, waardoor een aantal stations nog in werking
waren na 27 oktober 2007; en
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
2 Het plaatsgebonden risico (pr) is de kans dat
een persoon die een jaar lang permanent op
een plaats aanwezig is, overlijdt als gevolg
van een ongeluk. De afstandseisen waarmee
voldaan wordt aan de grenswaarde voor een
pr van 10–5 per jaar zijn voor LPG-tankstations
met een doorzet van maximaal 1500 m3/jaar
25 meter vanaf het vulpunt en 15 meter vanaf
het ondergrondse reservoir. Indien hieraan
niet kan worden voldaan is er sprake van een
urgent te saneren situatie.
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– de ontmanteling van de LPG-stations niet overal even voortvarend ter
hand is genomen, zie hoofdstuk 4 van het rapport.

Vervolgtraject

De VROM-Inspectie zal er op toezien dat het bevoegd gezag er zorg voor
draagt dat de nog in werking zijnde urgent te saneren stations (18) de
LPG-verkoop zo spoedig mogelijk staken of dat alsnog wordt voldaan aan
de 10–5 contour. Daarnaast zal de VROM-Inspectie er op toezien dat de
ontmanteling van de LPG-stations (eveneens 18) voortvarend wordt opge-
pakt. Uitgangspunt daarbij is dat op 1 mei 2008 wordt voldaan aan zowel
de 10–5 contour voor het plaatsgebonden risico als de volledige ontmante-
ling van de LPG-stations.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
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