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Besluit van 16 juni 2008, houdende vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele
onderdelen van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 10 juni 2008, nr. BJZ2008053514, Directie
Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Wetgeving.

Gelet op artikel 26, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen treedt in werking met ingang
van 1 juli 2008, voor de volgende onderdelen:

a. artikel 18, eerste en derde lid, voor zover deze leden betrekking
hebben op inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b en
d, en artikel 15, eerste lid, onderdelen b, c en d, van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen, en

b. artikel 18, derde lid, voor zover dat lid betrekking heeft op inrich-
tingen als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij
behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juni 2008
Beatrix

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

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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NOTA VAN TOELICHTING

In dit besluit is het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 18, eerste en
derde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Stb. 2004, 521,
hierna: Bevi) met betrekking tot bepaalde categorieën inrichtingen
geregeld.

Artikel 26, eerste lid, van het Bevi bepaalt dat het tijdstip van inwerking-
treding voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend
kan worden vastgesteld. Bij besluit van 7 oktober 2004, houdende
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Bevi is de
inwerkingtreding van het Bevi geregeld. De inwerkingtreding door middel
van voorgenoemd besluit betrof een deel van het Bevi. Artikel 18, eerste
en derde lid, zijn toen niet in werking getreden voor zover die leden
betrekking hebben op een andere inrichting dan een inrichting als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het Bevi. Hierdoor was artikel 18,
eerste en derde lid, alleen van toepassing met betrekking tot inrichtingen
waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 van toepassing is. Dit
besluit regelt de inwerkingtreding van een aantal onderdelen van het Bevi
waardoor artikel 18, eerste en derde lid, ook in werking treden voor een
aantal andere inrichtingen.

Aanhef en onderdeel a

Op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het Bevi kan de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
categorieën inrichtingen aanwijzen waarvan het plaatsgebonden risico
hoger is of kan zijn dan 10–6 per jaar. Deze categorie inrichtingen komt dan
onder de werking van het Bevi te vallen. In de regeling van 20 december
2007, nr. EV\2007126226, houdende wijziging van de Regeling externe
veiligheid inrichtingen (Stcrt. 24 december 2007, nr. 249), heeft de minister
van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. Met dit besluit wordt de
inwerkingtreding van artikel 18, eerste en derde lid, van het Bevi voor de
aangewezen categorieën geregeld. Daarnaast wordt geregeld dat artikel
18, eerste en derde lid, van het Bevi in werking treedt voor transport-
bedrijven (artikel 2, eerste lid, onderdeel b van het Bevi) en
niet-categoriale LPG-tankstations, -inrichtingen voor de opslag van
gevaarlijke stoffen en -inrichtingen met een ammoniak-koelinstallatie
(artikel 15, eerste lid, onderdelen b, c en d van het Bevi).

De inwerkingtreding van artikel 18, eerste en derde lid, voor de
betreffende inrichtingen heeft als gevolg dat ook artikel 26, tweede lid,
van het Bevi met betrekking tot deze inrichtingen van toepassing is. In
artikel 26, tweede lid, van het Bevi is bepaald dat binnen vijf jaar aan de
grenswaarde moet worden voldaan als het redelijkerwijs niet mogelijk is
om voor 1 januari 2010 aan de grenswaarde te voldoen door het tijdstip
waarop artikel 18 van het Bevi voor een bepaalde categorie inrichtingen in
werking is getreden.

Aanhef en onderdeel b

In onderdeel b wordt geregeld dat artikel 18, derde lid, van het Bevi in
werking treedt voor inrichtingen waarvoor in de Regeling externe
veiligheid inrichtingen vaste afstanden zijn vastgesteld.

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