Categoriale inrichtingen
Het Bevi maakt onderscheid tussen inrichtingen waarvoor een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) opgesteld
moet worden en inrichtingen waarvoor vaste afstanden
gelden, de zogenaamde categoriale inrichtingen. Met
de wijzigingen van het Bevi en de Revi zijn meer inrichtingen categoriaal geworden. Dit betekent dat er voor
de bepaling van de 10-6 contour (het plaatsgebonden
risico) geen QRA uitgevoerd hoeft te worden. Categoriale inrichtingen zijn aangewezen in artikel 4 van het Bevi.
Daarnaast is er op grond van artikel 2 eerste lid onder h
nog een mogelijkheid voor de Minister om categoriale
inrichtingen aan te wijzen.
Voor de PGS 15 opslagen is in artikel 3 van de Revi
bepaald dat het niet verplicht is om de afstanden uit de
tabel te gebruiken, er mag ook altijd worden gerekend.
Uiteraard moet daarbij wel de nieuwe rekenmethodiek
worden gebruikt. Voor alle andere categoriale inrichtingen geldt dat de vaste afstanden uit de Revi gebruikt
moeten worden.
1. Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een
insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel
van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak.

Van standaard
tot maatwerk

2. Inrichtingen waar meer dan 150m3 zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds
insluitsysteem aanwezig is.
3. Inrichtingen waar meer dan 13m3 propaan of meer dan
13m3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is.
4. Inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is
met een inhoud van meer dan 100 liter.
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stations
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5. Inrichtingen waar een giftige of zeer giftige stof in een
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meer bedraagt dan 1.500 liter.

Kijk voor meer informatie over standaard adviezen

7. Inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of
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externe veiligheid
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Voor telefonische informatie: 06 536 25 089.

Midden- en West-Brabant

Midden- en West-Brabant

Brandweer Midden- en West-Brabant adviseert gemeenten op het gebied van externe
veiligheid rond ruimtelijke plannen. Deze uitgave laat zien in welke gevallen gemeenten
een standaard advies kunnen verwachten en in welke gevallen zij mogen rekenen op een
maatwerk advies. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan de vestiging van
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten ten opzichte van risicobronnen.
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7. Bestemmingsplannen met Bevi inrichtingen worden voorzien
Wanneer standaard en wanneer maatwerk?
750 m van een niet-categoriale Bevi inrichting.
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2. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor
plannen binnen 750 m1 van een niet-categoriale Bevi
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bijzonder kwetsbare objecten geweerd.
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8. Conserverende bestemmingsplannen vallen in principe

Gemeenten krijgen jaarlijks hun standaard advies, waarbij de
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1. Opkomsttijd van de brandweer
2. Aanwezigheid van de WAS-installatie
Deze onderwerpen worden op een plattegrond van de gemeente gepresenteerd. Knelpunten op het gebied van bluswater worden generiek in het standaard advies benoemd. Bij
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