inhoud
Thema’s Opslag en gasdetectie

6

06
12

René Ubbink

10

Risicobenadering in PGS

12

Gasmeten in Europa

14

Vergunning dampverwerking

PGS projectbureau

Martijn Boei

Michiel van Eijck

Artikelen

Handreiking Incidentmanagement
bij verkeersongevallen met
gevaarlijke stoffen
Informatievergaring en -uitwisseling in de eerste 15 minuten

26

Consequenties PGS Nieuwe Stijl

10

16

Arbo-eis terecht?

20

Nederlandse inzet VGS-overleg

24

Cybersecurity Rotterdamse haven

26

Blockchain hackathon

Maayke Maas-Cooymans

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ramón Dohmen

Nils Rosmuller

Rubrieken

4
19
28

Nieuwsfeiten

31

Column: Dichtbevolkt ontgassen

Op reis: brandstoftransport India
In de praktijk: ‘wetenschap’
Elisa Benhaim

Henk Bril

Moeizaam
In het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW
staat te lezen dat de totstandkoming van de
nieuwe PGS’en “een moeizaam proces” is. Sinds
kort participeert de Inspectie ook in deze
PGS-teams. Daarbij zet de Inspectie zich in om
ook maatregelen ter voorkoming van blootstelling op te nemen in de PGS’en. Maar dat zijn
maatregelen “die het bedrijfsleven niet altijd
even makkelijk accepteert”.
Een kort rondje langs de velden leert ons dat we
inderdaad kunnen spreken van een moeizaam
proces; tot zover is iedereen het eens. Veel
betrokken partijen (waar nu dus de Inspectie
SZW bij gekomen is), veel gezichtspunten, en

veel belangen. Geen wonder dat de PGS’en niet
van de band rollen. Maar die kwestie van
blootstelling, dat is wat anders. Spreekt voor zich
dat de Inspectie SZW daarop moet toezien, maar
het bedrijfsleven zal zich afvragen of dat aspect
thuis hoort in de PGS’en. Blootstelling valt
immers onder de reguliere arbeidsomstandigheden, terwijl de PGS’en er zijn ter voorkoming van
acute risico’s, grote incidenten, branden, of zoals
uit de tijd van CPR: “rampen”. Daarnaast schijnen
deze maatregelen de bedrijven (en dan met
name het mkb) met flinke investeringen te
confronteren. Dus daarover is het laatste woord
nog niet gezegd. En dat terwijl het Ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat heeft bepaald dat
alle PGS’en in april 2020 klaar moeten zijn, in de
‘nieuwe stijl’ dus. Dat zal zeker voor de complexere PGS’en als 15 en 31 een uitdaging
worden.
En of het er veiliger, eenvoudiger en duidelijker
op wordt? Oordeelt u zelf. In dit nummer wordt
de systematiek van de PGS-risicobenadering
uitgelegd (blz. 10) en leest u over de consequenties van de PGS nieuwe stijl
voor de gebruiker (blz. 6).
Louise Wagenaar,
hoofdredacteur
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