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Geachte heer/mevrouw,
In december 2016 is de PGS-29 (2016, versie 1.1), richtlijn gericht op verticale
opslagtanks voor opslag brandbare vloeistoffen, gepubliceerd door de PGS
beheerorganisatie en aangeboden aan het ministerie van I&M. Het ministerie van I&M
heeft deze versie aangewezen als informatiedocument voor BBT in de bijlage bij de
ministeriële regeling omgevingswet (Mor).
PGS 29 Nieuwe Stijl (NS)
Besloten is deze PGS om te zetten in een zogenaamde ‘nieuwe stijl’ versie. Dat is net
als voor de andere PGS richtlijnen noodzakelijk in verband met de Omgevingswet.
Hierbij worden alle PGS-en omgezet op basis van een generieke risicomethodiek.
Een landelijke werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de industrie en overheid heeft
de afgelopen periode gewerkt aan een geactualiseerde versie van de PGS 29 NS. Het
eindconcept is momenteel in een afrondende fase.
VNO-NCW/MKB-Nederland wil daarom samen met de branches VNPI, VNCI,
VOTOB en NOVE de PGS 29 bedrijven informeren over de voorlopig belangrijkste
onderwerpen en voorgestelde wijzigingen in deze PGS 29 NS richtlijn.
Ook zal worden ingegaan op onderwerpen waarover momenteel nog geen consensus is
bereikt binnen de PGS 29 NS tussen de industrie en de overheid. Daarnaast willen we
inventariseren wat mogelijke aandachtspunten zijn vanuit de industrie, die we willen
inbrengen in de nog op te starten formele commentaarronde van de ontwerpversie PGS
29 NS.
Ook is het mogelijk in te gaan op mogelijke ervaringen en knelpunten, die momenteel
worden ervaren door de bedrijven bij de implementatie van de huidige PGS 29 richtlijn.
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Voorlichtingsbijeenkomst PGS 29 NS
VNO-NCW/MKB Nederland organiseert samen met de branches VNPI, VNCI,
VOTOB en NOVE een bijeenkomst op vrijdag 16 november as bij VNO-NCW/MKBNederland, Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag.
De voorlichtingsbijeenkomst is van 12.30-16.00 uur met inlooplunch vanaf 12.00
uur. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij het secretariaat van VNONCW/MKB-Nederland.
We verzoeken u deze datum in uw agenda te reserveren en uw deelname uiterlijk 2
november as. te bevestigen door te mailen naar: karia@vnoncw-mkb.nl.
Wij willen u vragen om bij uw aanmelding de volgende informatie van de deelnemers
door te geven:
•
Voornaam/achternaam
•
Bedrijf/organisatie
•
Emailadres
Het aantal beschikbare plaatsen is 100, dus vol is vol!
Met vriendelijke groet,

Willem Henk Streekstra
Secretaris Werkgroep Externe Veiligheid VNO-NCW/MKB-Nederland

