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In de gemeente Goirle zijn gedurende een langere tijd de aanwezige propaantanks amper tot niet gecontroleerd.
In 2010 is daarom besloten om alle propaantanks binnen de gemeente Goirle te controleren op de voorschriften
uit het Activiteitenbesluit. Na afloop van het project is een evaluatie verslag opgesteld. Uit deze evaluatie bleek
onder andere dat het naleefgedrag laag was (dit was de eerste keer dat de propaantanks structureel en
diepgaand waren gecontroleerd). Als gevolg daarvan is geadviseerd om regelmatig de propaantanks te blijven
controleren om het naleefgedrag en de bekendheid met de regelgeving te vergroten. Het is inmiddels vier jaar
later en daarom is het goed om het project nogmaals uit te voeren. Alle propaantanks die in de afgelopen vier
jaar nieuw zijn geplaatst of zijn vervangen kunnen dan direct voor de eerste maal worden gecontroleerd.
In het Handhaving uitvoeringsprogramma 2014 zijn uren opgenomen voor het uitvoeren van het project
propaantanks. Met name als gevolg van acute handhavingszaken kunnen een aantal zaken uit het
uitvoeringsprogramma 2014 niet worden uitgevoerd. Met betrekking tot de acute handhavingszaken is het niet
wenselijk te stoppen met de weg die is ingeslagen. Het laten vallen van geplande taken is lastig omdat die niet
voor niks prioriteit gekregen hadden om te worden uitgevoerd. Voor propaantanks geldt dat deze veilig zijn in
gebruik. Het niet voldoen aan de voorschriften heeft echter wel een veiligheidsrisico. Vandaar dat het College
besloten heeft om voor dit project extra capaciteit in te huren bij de Omgevingsdienst Midden - en WestBrabant.
Binnen Goirle zijn circa 37 propaantanks aanwezig. Slechts 19% van alle bezochte propaantanks voldeed bij de
eerste controle (in 2010) aan alle voorschriften. Na een eerste hercontrole voldeed ongeveer 85%. Het
regelmatig opnieuw controleren van de propaantanks zal uiteindelijk ervoor zorgen dat het percentage waar
geen hercontrole nodig is, zal stijgen.
De voorschriften waarop wordt gecontroleerd betreffen vooral voorschriften om een veilige opslag van propaan
de garanderen. Te denken valt aan voorschriften op het gebied van constructie, onderhoud, keuring en veilige
bedrijfsvoering van de opslag tank.

