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Brandstoftransitie en 

Multi Fuel Tankstations in de 

Publicatiereeks Gevaarlijke 

Stoffen (PGS)

Wim Schouten (schouten@nove.nl)

Jaarcongres Relevant 2019: Veilige transitie! 

19 november 2019
Hotel Casa te Amsterdam

Doel / Boodschap

Met elkaar ….

Bedrijven

Bevoegde 

gezagen/overheid

Branche

Burgers/klanten

…. niet tegen elkaar
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Wat is uw rol in de 

energietransitie?

• Beleidsmaker

• Vergunningverlener

• Consumentenvoorlichter

• Brandweer

• Handhaver

• Energie-/Brandstof-

leverancier

Multifuel is al lang geen 

toekomstmuziek meer gezien 

deze afleverzuilen (activiteiten) 

van Benzine, LPG, CNG, LNG, 

Diesel en Adblue op één 

locatie.

Multi Fuel Tankstations (PGS MFT)
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CNG

PGS  25

BENZINE

PGS 28

LPG 

PGS 16

De huidige 

concepten laten 

nog geen 

uniformiteit 

zien……

Maakt een 

woud aan 

informatie het 

wel duidelijk?

Actualiteit

• Wat is het doel?

• Wat zijn de regels?

• Hoe komt u de volgende keer terug?

– Als (betrouwbare) overheid?

– Als tevreden burger?
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Voer voor juristen….

….of als leidraad om gezond verstand te gebruiken? 

Welke brandstoffen?

• PGS 16 (LPG)

• PGS 25 (CNG)

• PGS 28 (Benzine/Diesel)

• PGS 33 (LNG)

• PGS 35 (Waterstof)

• ….
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Uitgangspunten PGS MFT

• Uitgangspunten huidige PGS niet ter 

discussie

• Zijn er additionele (gevaars-)aspecten?

• Wel of niet elektronische laden (high 

power charging)?

• Domino effecten?

Relevante MFT aspecten
volgens het PGS-team

• Eenduidige noodstop voorziening (ESD)

• Eenduidige brandbestrijdings-

voorzieningen

• Effect van afblaasvoorzieningen

• Effect op risicocontour

• Effect bij gelijktijdige activiteiten 

(bijv. lossen van brandstoffen)
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Elke uitbreiding is een risico. 

Dat is toch niet erg!
• Afleverpunten van ‘nieuwe’ brandstoffen hebben veel 

meer veiligheden.

• Energietransitie kost tijd en ruimte

• Spreken we hetzelfde jargon?

• Partnerschap met gemeente, provincie en landelijke 

overheid.

• Well to wheel – locale emissie vs landelijke emissie.

• Wat doet een ESD? (Emergency Shut Down / Noodstop)

Alles ‘uit’ versus alles ‘veilig’

Wat ging er goed?
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ESD 1 ESD 2 ESD 3

Toelichting: Betreft puur een voorbeeldsituatie (ter visualisatie). 

Bemand of toezicht op afstand?
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• Afstemming tussen de verschillende 

aanbieders van brandstoffen is 

noodzakelijk. De ‘exploitant’ is 

eindverantwoordelijk, maar wie is dat in 

de nieuwe omgevingswet? 

• Maak hierover duidelijke afspraken.

• In de huidige PGS-documenten staat 

wie moet resetten 

PGS, voorheen de 

Commissie Preventie Rampen

Maar wat is de perceptie van een Ramp?

Vergelijkbare branden? 

Opstal en inventaris 

gingen verloren.
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Status / stand van zaken 

PGS MFT

• Programmaraad heeft akkoord gegeven

• Wordt waarschijnlijk losse PGS en geen bijlage bij de 

andere PGS-sen

• Voorjaar 2020 van start

Energietransitie doen we 

samen

Goed, veilig en realistisch!
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Disclaimer

De content is door NOVE met de grootst mogelijke zorg samengesteld, 

doch, NOVE aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van 

mogelijke onjuistheden van het getoonde.

www.nove.nl

info@nove.nl

http://www.nove.nl/
mailto:info@nove.nl

