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Geachte heer Adrichem,

Op 14 oktober 2019 hebben wij van u een verzoek, als bedoeld in artikel 1.8 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) ontvangen. Dit verzoek is 
geregistreerd onder kenmerk ODIJ-Z-20-072756. Het Activiteitenbesluit kent een verdere 
uitwerking van de gestelde regels in de vorm van een ministeriële regeling, te weten de 
Regeling milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling). Het Activiteitenbesluit is van toepassing 
op de activiteiten van uw bedrijf gevestigd aan Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord.

Gelijkwaardigheid
In artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit is bepaald dat het bevoegd gezag kan beslissen of een 
andere maatregel kan worden toegepast dan de maatregelen die zijn aangegeven in het 
Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling. Met deze maatregel moet een ten minste 
gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu worden bereikt.

U verzoekt ons om voor het (tijdelijk) opslaan van stalen containers, gevuld met ballongas en 
met een inhoud van 7 en 13 liter, af te wijken van de artikelen 4.4a en 4.7 van de 
Activiteitenregeling en deze niet van toepassing te verklaren.

Overwegingen
DistriParty, gevestigd aan Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord, is een logistieke dienstverlener 
voor FOLAT BV te Haarlem. Vanuit het distributiecentrum worden feestartikelen geleverd aan 
afnemers. In samenhang met de feestartikelen worden ballongas containers van 7 en 13 liter 
gevuld, opgeslagen en geleverd voor het opblazen van feestballonnen. In totaal wordt maximaal 
14.380 Nm3, oftewel ca. 2.500 kg Helium opgeslagen binnen het bedrijf. 

verzenddatum



Ballongas
Het ballongas bestaat voornamelijk uit Helium. Helium is een inert gas. Dit houdt in dat het 
geen reactieproducten vormt met andere stoffen. Mocht het vrijkomen bij bijvoorbeeld een 
grote brand, dan levert het geen bijdrage aan de brandvoortplanting. De dichtheid van Helium 
is zeven keer kleiner dan die van lucht. Wanneer Helium vrijkomt in een gesloten binnenruimte, 
dan zal het zich ophopen in en tegen het plafond. Helium is een verstikkend gas. Dit betekent 
dat zuurstofverdringing een mogelijk risico is. Dit risico ontstaat echter alleen wanneer er een 
lekkage ontstaat in relatief kleine volledig gesloten ruimtes. Deze omstandigheden komen bij 
DistriParty niet voor.

Verpakking
De verpakking van het ballongas is een niet hervulbare stalen container met ventiel. De 
containers zijn voorzien van een breekplaat die het barsten en rocketteren van de container bij 
bijvoorbeeld uitwendige verhitting voorkomt. De onderste aanspreekdruk van de breekplaat is 
44,5 bar. De barstdruk van de container zelf is groter dan 64,8 bar. De verpakking valt onder 
het verzamelbegrip “gasfles”, maar behoort daarbinnen tot een speciale categorie, namelijk de 
druk ontlastende container. Deze categorie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
breekplaat die het barsten en verscherven bij uitwendige verhitting voorkomt. Door de 
excentrische plaatsing van de breekplaat wordt het wegschieten (rocketteren) bij het 
aanspreken van de breekplaat voorkomen.

Brandbeveiliging opslag
Het magazijn van DistriParty is voorzien van een vast opgesteld brandbeheersingssysteem. 
Daarnaast zijn handblusmiddelen aanwezig. Het sprinklersysteem is ingedeeld in zes afdelingen. 
Het is een nat systeem van het ESFR-type. Dit houdt in dat er een snelle detectie is en dat het 
een aanspreektemperatuur heeft van 71 °C. De afdeling waarin de Helium containers zijn 
opgesteld is ontworpen op producten in gevarenklasse H. Dit zijn producten met een hoog 
brandgevaar. Het sprinklersysteem heeft hier een sproeidichtheid van 12,5 mm/min op een 
oppervlak van 260 m2.

(Tijdelijke) Opslag en PGS 15
Artikel 4.4a van de Activiteitenregeling verwijst, voor de opslag van gasflessen, en artikel 4.7 
van de Activiteitenregeling verwijst, voor de tijdelijke opslag van gasflessen, naar een aantal 
voorschriften uit de PGS 15. De toepasselijkheid van de PGS 15 voorwaarden kent enkele 
uitzonderingen. Uit tabel 1.1 van de PGS richtlijn blijkt dat niet in het werkingsgebied van PGS 
15 vallen:

 Gasflessen met een giftige of bijtende inhoud (behoudens ammoniak en ethyleenoxide).
 Drukhouders met CO2 (koolzuurcilinders) bij horecagelegenheden
 Koolzuurcilinders met een doelmatige drukontlastvoorziening bij distributiebedrijven 

zoals drankengroothandels.



 Gasflessen met blusgassen, zowel de flessen die ten behoeve van een blusgasinstallatie 
vast zijn opgesteld als losse flessen, al dan niet gemonteerd op verrijdbare karren, 
muurbeugels enz. die specifiek bedoeld zijn voor het bestrijden/beheersen van brand

 Ademluchtflessen ten behoeve van operatorpersoneel en brandweerpersoneel in 
kleedruimtes, controlekamers en afvulruimtes.

In de onderstaande tabel zijn de veiligheidskenmerken van de opslag van koolzuurcilinders met 
doelmatige drukontlasting bij een drankengroothandel met de opslag van drukontlastende 
ballongas containers bij DistriParty vergeleken.

Aspect Koolzuurcilinders met 
doelmatige drukontlasting bij 
distributiebedrijven zoals 
drankengroothandels

Ballongas containers met 
doelmatige drukontlasting bij 
DistriParty

Inert gas ✔ ✔
Dichtheid gas Groter dan lucht Kleiner dan lucht

Drukhouder ✔ ✔
Doelmatige drukontlasting ✔ ✔
Eén type gas, geen 
gasflessenhandel

✔ ✔

Distributie hoofdactiviteit ✔ ✔
Gas gekoppeld aan product Drank Ballonnen

Tabel 1

De opslag van ballongas containers is qua veiligheidskenmerken vergelijkbaar met de opslag 
van koolzuurcilinders met doelmatige drukontlasting bij drankengroothandels. Door de 
eigenschap dat ballongas lichter is dan lucht, in tegenstelling tot CO2 dat zwaarder is, is het 
risico op verstikking kleiner.

Infomil heeft aangegeven dat de risico’s van gasflessen hoofdzakelijk worden bepaald door hitte 
aanstraling met als gevolg raketwerking en/of scherfwerking. Door gebruik te maken van een 
drukontlastende container met breekplaat zullen de ballongas containers niet rocketteren, 
waardoor dit risico wordt weggenomen.

De opslag van koolzuurcilinders met doelmatige drukontlasting bij drankengroothandels is 
uitgezonderd van de PGS 15. Gezien de zeer vergelijkbare veiligheidsaspecten van de opslag 
van drukontlastende ballongas containers bij DistriParty is het zeer waarschijnlijk dat in dit 
geval de opslagvoorwaarden van de PGS 15 geen meerwaarde bieden voor de veiligheid voor 
het personeel, de hulpdiensten of voor het milieu.



Besluit 
Gebaseerd op het bovenstaande en artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit besluiten wij akkoord 
te gaan met uw verzoek om gelijkwaardigheid om voor het (tijdelijk) opslaan van stalen 
containers, gevuld met ballongas en met een inhoud van 7 en 13 liter, af te wijken van de 
artikelen 4.4a en 4.7 van de Activiteitenregeling en deze niet van toepassing te verklaren. Deze 
gelijkwaardige situatie is enkel haalbaar wanneer u zich aan de onderstaande voorwaarden 
houdt.

Voorwaarden

1. De ballongas containers van 7 en 13 liter dienen te zijn voorzien van een aantoonbaar 
doelmatige breekplaat welke raketwerking en/of scherfwerking van de containers 
voorkomt.

Mocht in de toekomst de situatie veranderen, dan behouden wij de mogelijkheid om alsnog dit 
besluit in te trekken en u voor te schrijven te voldoen aan de voorwaarden die volgen uit de 
artikelen 4.4a en 4.7 van de Activiteitenregeling.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Eigenhuis, bereikbaar op 
bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,
namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond,

L.A. Pannekeet
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt



Bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 

bij het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. De termijn hiervoor 

bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn 

ondertekend en moet tenminste bevatten de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het 

aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de 

werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken moet, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om 

voorlopige voorziening worden gericht aan de  Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. De rechter is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 

belangen, dat vereist. Wij wijzen u erop dat voor het indienen van een dergelijk verzoek griffierecht is verschuldigd. 

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 

(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

