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Kenniscentrum InfoMil 

• Helpdesk 

• Website 

• PGS-werkgroepen 

• Kennistafels 

• Ondersteuning wetgeving 
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Media-aandacht voor incidenten met batterijen 

• Gebruik van accu’s en batterijen is enorm toegenomen 

 

• Wildgroei van buurtbatterijen dreigt  

 

• Brandincidenten met batterijen lijken vaker voor te komen 

 

• Grootschalige opslag leidt tot serieuze risico’s (brand en gifwolk) 
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Inhoud 

• Hoe werkt een batterij? 

• Wat is een buurtbatterij? 

• Wat zijn de risico’s? 

• Welke calamiteiten hebben plaatsgevonden? 

• Welke initiatieven zijn er al genomen om de risico’s te beperken? 

• Welke voorschriften zijn nu al beschikbaar? 

• Wat zijn de mogelijkheden om nu al eisen te stellen? 

• Welke aanvullende acties zijn ingezet? 
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Hoe werkt een batterij-cel? 
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Hoe wordt een batterij-cel toegepast? 
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Wat is een EOS? 

• Energie Opslag Systeem 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://forococheselectricos.com/2014/06/mas-produccion-de-baterias-boston-power-quiere-llegar-1-gw-para-el-2015.html 

• Opslag van grote hoeveelheid energie in batterijen 

– Energievoorziening op festivals  

– Brandstofsysteem voor schepen (binnenvaart) 

– Buurtbatterij 
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Wat is een buurtbatterij? 

• Opslag van elektrische energie als die voorhanden is 

• Afgifte als deze minder of niet voorhanden is 

   http://www.abgsolar.nl/diensten/energieopslag/ 

•   
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Wat is een buurtbatterij? 
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Wat is een buurtbatterij? 
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afbakening 

Deze presentatie gaat over 

 

• Opslag van batterijen 

 

• Gebruik van EOS/buurtbatterijen 
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Wat zijn de risico’s van (buurt)batterijen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.destentor.nl 

http://www.destentor.nl/
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Wat zijn de risico’s van (buurt)batterijen? 

• Zuurstof 

– Kathode 

– Elektrolyt 

 

• Brandbaar materiaal 

– Elektrolyt 

– Separator 

– Anode 

 

• Temperatuur 

– Intern 

– Externe aanstraling 
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Wat zijn de risico’s van (buurt)batterijen? 

• Arbeidsveiligheid 

– Elektrische schok bij contact persoon-EOS 

– Toxisch/zuur/corrosief bij vrijkomen componenten 

 

• Consumentenveiligheid 

– Brand 

 

• Arbeidsveiligheid en consumentenveiligheid vallen buiten de 
werkingssfeer van Wabo-milieu 
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Wat zijn de risico’s van (buurt)batterijen? 

• Omgevingsveiligheid 

 

– Explosie t.g.v. het vrijkomen van (reactie/verbrandings)gas 

 

– Brand t.g.v. gebruik brandbaar materiaal 

• Steekvlammen 

• Hittestraling 

• Gifwolk 

 

– Vervuiling milieu door bluswater 

 

– Thermal runaway  
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Wat is een termal runaway 

• ongecontroleerde toename temperatuur 

• warmteproductie  >  warmteafvoer 

• toename reactiesnelheid en warmteproductie 

 

• toename temperatuur 

• zeer snelle toename druk en temperatuur 

• explosie van de houder en/of smelten accu 

• explosiegevaar door interne kortsluiting 
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Hoe wordt een termal runaway getriggerd? 
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Wat is een termal runaway 
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Wat zijn de risico’s van (buurt)batterijen? 

Brandbestrijding 

 

• Batterij branden zijn zeer lastig te bestrijden 

• Branden kunnen langdurig woeden 

• Andere batterijen kunnen bij de brand betrokken raken 

• Vrijkomen hitte 

• Naast hitte ook giftige stoffen (o.a. HF, Li2O en HCl) 

• Effectgebied kan erg groot zijn 

• Relatief hoge inzet voor effectbestrijding, w.o. evacuatie 
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Welke calamiteiten hebben plaatsgevonden? 
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Welke risicobeperking is mogelijk? 

• Inherent veilige (buurt)batterijen 

– Stabiele kathodes 

– Minder brandbaar elektrolyt en andere componenten 

– Barrière tussen batterijen en modules 

 

• Locatiekeuze 

 

• Preventieve maatregelen 

 

• Repressieve maatregelen 

 

• Informeren hulpdiensten 
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Wat zijn de mogelijkheden om eisen te stellen? 

Het begrip inrichting 

 

• Batterijen 

– Bor categorie 4.1, onder a 

– Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, 
opslaan of overslaan van gevaarlijke stoffen 

– Wel een inrichting 

 

• EOS 

– Niet genoemd in het Bor 

– Gebruik van batterijen en geen opslag 

– Geen inrichting   
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Wat zijn de mogelijkheden om eisen te stellen? 

Algemene eisen (Ab/Ar) 

 

• EOS 

 

– Niet geregeld in Ab/Ar 

 

• Opslag batterijen 

 

– Afstandseis van 8 meter tot woning (art 4.1 Ab) 

– Verder verwezen naar PGS 15, waar batterijen uitgesloten zijn 
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Wat zijn de mogelijkheden om eisen te stellen? 

Vergunningplicht 

• Buurtbatterij 

– geen inrichting, dus geen vergunningplicht 

 

• Opslag batterijen 

– < 10 ton 

• Niet genoemd in het Bor, geen vergunningplicht 

 

– > 10 ton 

• Bevi is van toepassing 

• Bevi inrichtingen worden genoemd in Bor onderdeel B, onder 1, 
onder a 

• Wel vergunningplicht 
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Wat zijn de mogelijkheden om eisen te stellen? 

Zorgplichtbepaling 

 

• Inrichtingen (opslag batterijen < 10 ton) 

– Artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit 

– Regeling niet uitputtend 

– Maatwerkvoorschriften 

 

• Niet-inrichtingen (buurbatterij) 

– Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer 

– Maatregelen afdwingbaar die redelijkerwijs kunnen worden 
gevraagd 
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Wat zijn de mogelijkheden om eisen te stellen? 

• Algemene plaatselijke verordening (APV) 

– artikel 108 van de Gemeentewet 

 

• Ruimtelijke ordening 

– Bestemmingsplan met een goede ruimtelijke inpassing 

 

• Bouwbesluit  
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Wat zijn de mogelijkheden om eisen te stellen? 

Bouwbesluit 

 

– Artikel 7.10. restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand 

  

– Verbod om in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of 
stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te 
verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen 
te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op 
te werpen of hinder te veroorzaken waardoor: 

 a. brandgevaar wordt veroorzaakt, of 

 b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt. 
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Welke voorschriften zijn nu al beschikbaar? 

Opslag batterijen 
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Welke voorschriften zijn nu al beschikbaar? 

Opslag batterijen 

 

• Bouwkundige voorzieningen 

• Brandveiligheidsopslagkasten 

• Verpakking 

• Installatietechnische voorzieningen 

• Organisatorische maatregelen 

• Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 
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Welke voorschriften zijn nu al beschikbaar? 

Buurbatterijen/EOS 
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Welke voorschriften zijn nu al beschikbaar? 

Buurtbatterijen/EOS 

 

• Constructie 

• Situering 

• Aarding 

• Toegankelijkheid EOS 

• Klimaatbeheersing / ventilatie 

• Compartimentering / Indeling 

• Electrische systemen 

• Herkenbaarheid 

• Noodplan 
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Welke voorschriften zijn nu al beschikbaar? 

Handreiking Opslag Li-ion energiedragers 

• https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Handreiking-opslag-Li-on-
energiedragers.aspx 

 

Handreiking Elektriciteit Opslag Systemen 

• https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Handreiking-elektriciteit-
opslag-systemen.aspx 

 

Safety, operation and performance of gridconnected energy storage 
systems 

• https://rules.dnvgl.com/docs/pdf/DNVGL/RP/2015-12/DNVGL-RP-
0043.pdf 
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Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

• Omgevingswet 

– Algemene regels (PGS 37) en vergunningplicht 

– Gepland voor 2021 

 

• PGS 37: Lithium-ion accu’s: opslag en buurtbatterijen 

– Algemene regels voor grotere opslagen en EOS voor meer dan 1 
huishoudens 

– Gepland voor 2020 

 

• Circulaire Risicobeheersing Lithiumbatterijen 

– Interimbeleid tot algemene regels en vergunningplicht is geregeld 

– Gepland voor begin 2020 
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Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

PGS 37: Lithium-ion accu’s: opslag en buurtbatterijen 

 

Handreiking voor bedrijven en overheden 

 

• Omgevingsveiligheid 

• Brandveiligheid 

• Arbeidsveiligheid 

• Gevolgen voor de rampenbestrijding 
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Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

PGS 37: Lithium-ion accu’s: opslag en buurtbatterijen 

 

PGS-team 

• Bedrijfsleven 

– Vertegenwoordigers opslagbedrijven voor (afgedankte) batterijen 

– Vertegenwoordigers voor producenten van buurtbatterijen 

– Autobranche 

• Overheid 

– Vergunningverlening 

– Toezicht 

– Inspectie SZW 

– Brandweer 

– InfoMil 
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Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

PGS 37: Lithium-ion accu’s: opslag en buurtbatterijen 

 

• Scenario’s (integrale beschrijving van de belangrijkste risico’s) 

• Doelen om die risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor 
mens en milieu te beperken 

• Maatregelen om de gestelde doelen te realiseren 

 

 

• Algemene rijksregels (I&W) 

• Uitvoeringskader voor toepassen BBT (BG)  

• Stand der techniek arbeidsveiligheid (SZW) 

• Referentiekader bij toezicht Brzo (BG, SZW, Brandweer) 
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Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

Circulaire Risicobeheersing Lithiumbatterijen 

 

Achtergrond 

 

• vooruitlopend op regelgeving (no regret)  

• advies voor maatregelen en handelingen aan bevoegd gezag 

• werkgroep met OD’s, de brandweer, de brancheverenigingen 

• eerste concept op basis van discussies werkgroep 

 



Kenniscentrum InfoMil 

48 (Buurt)batterijen 

Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

Circulaire Risicobeheersing Lithiumbatterijen 

 

Afbakening 

• opslag van grotere hoeveelheden lithiumbatterijen 

• plaatsing van EOS met lithiumbatterijen 

• zowel lithium-ion batterijen als batterijen met metallisch lithium 

 

niet van toepassing op 

• batterijen op het niveau van een huishouden 

• de batterijen die in een auto gemonteerd zijn 
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Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

Circulaire Risicobeheersing Lithiumbatterijen 

 

• Wettelijke kader met name gericht op de zorgplicht 

 

• Totdat PGS 37 beschikbaar is aansluiten bij: 

– Vervoersregelgeving 

– Handreikingen van de brandweer 

– Onderdelen van PGS 15 

 

• Daarna aansluiten bij PGS 37  

 

 



Kenniscentrum InfoMil 

50 (Buurt)batterijen 

Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

Circulaire Risicobeheersing Lithiumbatterijen 

 

Verwachte voorschriften 

 

• Bouwkundige eisen 

• Afstandseisen tot brandbare objecten en brandgevaarlijke activiteiten  

• Brandmeldingssysteem/Monitoring 

• Organisatorische maatregelen 

• locatiekeuze 

• Toegankelijkheid 
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Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

Circulaire Risicobeheersing Lithiumbatterijen 

 

• Batterijenopslag 

– Opslag in vervoersverpakking 

– brandveiligheidsopslagkast (kleinere hoeveelheden)  

  

• Buurtbatterijen/EOS 

– informatievoorziening voor hulpdiensten in noodsituaties 

– Bereikbaarheid voor hulpdiensten  

– Klimaatbeheersing/ventilatie 

– Compartimentering/blusvoorziening 

– Kenbaarheid 
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Welke aanvullende acties zijn ingezet? 

Circulaire Risicobeheersing Lithiumbatterijen 

 

 

2019 

Activiteit 

maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1e bijeenkomst werkgroep 

     Overeenstemming opzet 

                      

Uitwerking opzet/1e concept                       

Uitwerking hiaten (met Wgr leden)                     

2e bijeenkomst werkgroep 

     Bespreking knelpunten/keuzes 

                        

Formulering eindconcept                       

Juridische toets HBJZ (intern IenW)                       

3e bijeenkomst werkgroep1) 

     Vaststelling eindconcept 

                    

Interbestuurlijke toets IPO/VNG                         

Internetconsultatie                         

Verwerking consultatiereacties                       

Eindafstemming werkgroep (mail)2)                         

Publicatie                     
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Samenvatting 

• Maatregelen voor opslag van batterijen en EOS zijn noodzakelijk 

 

• Aanpassing regelgeving is noodzakelijk 

– Bal 

– PGS 37 

– Circulaire 

 

• De mogelijkheden voor regelgeving zijn momenteel beperkt 

 

• Probeer toch zo veel mogelijk voorschriften op te leggen 

– Handreikingen brandweer 

– Circulaire (vanaf eind dit jaar) 

– PGS 37 
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Vragen of opmerkingen 

 


