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Onderwerp:  behandeling vragen over het vullen van industriële cilinders met argon/co2 

 

Geachte heren, 

  

Middels de brief van de heer XX aan de gemeente Dantumadiel van 14-07-2010 heeft u aan de gemeente Dantumadiel gemeld plannen te hebben 

voor het in eigen beheer vullen van industriële cilinders met Argon/CO2 vanuit een gasflessenbatterij. Door u is gevraagd welke regelgeving 

hierop van toepassing is, of de plannen volgens deze regelgeving uitvoerbaar zijn en waar verder rekening mee gehouden dient te worden. 

Door de gemeente Dantumadiel is uw brief ter beantwoording van uw vragen doorgestuurd naar de Milieuadviesdienst. 

  

Op maandag 27 september is telefonisch contact opgenomen met de heer XX en is mondelinge een reactie gegeven op de vragen gesteld in de 

brief. In deze mail wordt hetgeen mondeling is besproken samengevat. 

  

Bij het behandelen van de vragen is er vanuit gegaan dat de beoogde ontwikkeling zal plaatsvinden op de locatie Achterwei 52d te Damwald. 

In samenwerking met de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Dantumadiel is beoordeeld of de plannen passen binnen de bestemming 

van het betreffende perceel. Volgens het bestemmingsplan zijn zogenaamde 3.2 bedrijven op het perceel toegestaan. Gasflessenvulinstallaties 

vallen onder categorie 3.2. Dit houdt in dat indien verder geen wezenlijke veranderingen optreden en de nieuwe activiteit als een ondergeschikte 

activiteit aan de huidige activiteiten wordt toegevoegd, deze vallen binnen het bestemmingsplan. Als het bedrijf wel wezenlijk verandert, dan zal 

bekeken moet worden of er een ontheffing van het bestemmingsplan verleend kan worden.    

  

Wat verder van belang is dat het totale gewicht aan opgeslagen gassen in de beoogde situatie niet groter wordt dan 10 ton. 10 ton is de grens 

waarboven gasflessenopslagen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen kunnen vallen. De kans is groot dat deze ontwikkeling op de 

locatie niet wordt toegestaan. 

  

Op het vullen van Argon/CO2 cilinders met een compressor is de Warenwetregeling drukapparatuur van toepassing. Gezien het feit dat 

Argon/CO2 qua gevaarzetting slechts een verstikkend gas is, zijn voor het vullen van deze cilinders geen extra specifieke milieueisen van 

toepassing dan normaal gebruikelijk. Er gelden slechts afstandeisen vanaf gasflessen tot de inrichtingsgrens en interne objecten. Deze zijn te 

vinden in PGS 15. In PGS 15 zijn ook de eisen vermeld op welke wijze gasflessen moeten worden opgeslagen  

Onduidelijk is uit de brief of de doorzet aan gasflessen zal toenemen. Dwz of er meer transportbewegingen van vrachtwagens zullen gaan 

plaatsvinden. Uit informatie van de heer XX bleek dat dit niet het geval zal zijn, waardoor geluid naar verwachting geen belemmerende factor zal 

zijn. 

  

Door de heer XX is gevraagd of een overleg mogelijk is om de plannen verder te verduidelijken. Uw verzoek is besproken met de heer XX van de 

gemeente Dantumadiel. De gemeente heeft aangegeven dat dit overleg mogelijk is nadat er een concrete aanvraag voor een vergunning ligt. Indien 

u de plannen wilt voortzetten, dient u per 1 oktober 2010 een omgevingsvergunning in plaats van een milieuvergunning aan te vragen. Zie voor 

nadere informatie hieromtrent de gemeentelijke site. 

Link:http://www.dantumadiel.eu/Wonen-en-ruimte/Bouwen-en-wonen/Omgevingsvergunning.htm 

  

Conclusie:  

Op basis van de informatie aangegeven in de brief lijkt vergunningverlening mogelijk. De definitieve toetsing zal echter pas plaats kunnen vinden 

nadat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. 

Met vriendelijke groet, 

 

Adviseur Bureau Externe Veiligheid Fryslân 

 

Milieuadviesdienst 
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Spaar het milieu, overweeg of het printen van dit bericht nodig is 

 

Aan dit bericht en/of bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit per 

abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Ik adviseer u om bij twijfel over de juistheid of de 

volledigheid van de e-mail contact met de afzender op te nemen. 

 

  


