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Toetsing PGS 15  

 

Inleiding 

Zoals in het formulier aangegeven heeft deze melding betrekking op het realiseren van een 

opslagvoorziening voor gasreservoirs.  

 

Toetsing voorschrift 6.2.5 PGS 15  

Gekozen is om de opslag uitpandig te laten plaatsvinden. Dit betekent dat voorschrift 6.2.5 

van de PGS van toepassing is. In dit voorschrift is het volgende aangegeven:  

‘Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend 

bouwwerk moet deze wand een WBDBO van ten minste 60 min bezitten. Indien de wand meer 

dan 4 m hoog is, geldt deze eis alleen voor de eerste vier m; indien de wand aan weerszijden 

van de opslag verder dan 2 m doorloopt, geldt de eis alleen voor de eerste 2 m links en rechts 

van de opslag’ 

 

Aan de afstandseis van 2 meter links en rechts van de opslag wordt voldaan.  

Wel staat binnen deze twee meter een stalen kolom van de nabij gesitueerde overkapping.  

Om toch aan de veiligheidseis te voldoen, wordt de zijkant van de opslagvoorziening 

voorzien van een brandwerende bekleding van 60 minuten wbdbo.  

De afstand van de zijkant van de opslagvoorziening tot de overkapping bedraagt 1,3 meter. 

De brandwerendheidsvoorziening aan de zijkant heeft een breedte van 1 meter zodat 

hiermee aan de brandwerendheidseis van 2 meter wordt voldaan.  

 

Daarnaast is in voorschrift aangegeven dat de brandwerendheid van de gevel een wbdbo van 

60 minuten moet hebben tot 4 m + m.v.. De aanwezige wand heeft geen hoogte van 4 meter. 

Wel wordt het dak van de opslagvoorziening voorzien van een bekleding met een 

brandwerendheid van 60 minuten wbdbo. Het dak heeft een diepte van 70 cm.  

 

Gezien het bovenstaande achten wijn dat voldaan aan de gestelde brandwerendheidseisen, 

waarbij gebruikgemaakt is van de oplossingsrichting zoals aangegeven in de tweede alinea 

van de toelichting behorende bij het voorschrift 6.2.5 van de PGS 15.  

 

Dit voorschrift vormt dus geen belemmering zijn om de melding te accepteren.   

 

Toetsing voorschrift 6.2.6. PGS 15  

Volgens voorschrift 6.2.6 dienen de in tabel 6.1 aangegeven afstandseisen in acht genomen 

te worden. De aangegeven afstandseisen zijn afhankelijk van de totale aanwezige 

waterinhoud van de opgeslagen gasflessen. De gewenste maximale opslagcapaciteit is 

minder dan 2.500 liter. Uit tabel 6.1 volgt dan welke afstandseisen in acht moeten worden 

genomen zoals hierna weergegeven. 
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Tabel 6.1 — Afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens/bouwwerken van de 

inrichting of brandbare objecten  

 Totale waterinhoud van de 

opgeslagen gasflessen minder 

dan 2 500 l 

Totale waterinhoud van de 

opgeslagen gasflessen meer dan 

2 500 l 

Brandwerendheid 60 min 30 min 0 min 60 min 30 min 0 min 

Afstand in m tot 

de 

inrichtingsgrens 

0 1 3 0 3 5 

Afstand in m tot 

bouwwerk of 

brandbaar object 

binnen de 

inrichting 

0 3 5 0 5 10 

 

Omdat de opslagvoorziening midden op het bedrijfsperceel wordt gerealiseerd is d de 

afstandseis tot de inrichtingsgrens niet relevant. Wel is de afstandseis tot bouwwerk  of 

brandbaar object binnen de inrichting relevant. De zijkanten en bovenkant van de 

opslagvoorziening worden voorzien van bekleding welke een brandwerendheid hebben van 

60 minuten wbdbo. Hierdoor wordt voldaan aan de genoemde afstandseisen.  

 

Zoals in de tekening aangegeven is binnen de 5 meter zone van de opslagvoorziening alleen 

een overkapping aanwezig. Maar gezien de brandwerendheidsvoorziening aan de zijkant van 

de opslagvoorziening wordt voldaan aan de eis dat de drempel van 10 kW/m2 niet wordt 

overschreden.  

 

 


