
Cijfers en Resultaten 

Inleiding 

In jaren 2014 en 2015 zijn in de regio Rotterdam (DCMR) en Zuidoost-Brabant (ODZOB) 
geselecteerde respectievelijk vrijwel alle benzine- en LPG-tankstations gecontroleerd. Dit is gedaan 
aan de hand van uniform opgestelde checklisten in het kader van het landelijke project tankstations. 

Totaaloverzicht bedrijvenbestand, overtredingen, brieven en sancties  

In onderstaande tabellen zijn alle controleresultaten bijeen gebracht. Voor aanvang van het project 
zijn 94 locaties geselecteerd in de regio van DCMR en 170 in de regio ODZOB.  
 
Tabel 1 Locaties met/zonder overtredingen & vervolgacties (totaaloverzicht) 

Onderwerp Resultaat 
DCMR  
2015 

Resultaat 
ODZOB 

2014/2015 
   
Totaal aantal tankstations 238 175 
Gecontroleerde 
tankstations 

94 170 

   
Totaal locaties zonder 
overtredingen 

45 (48%) 40 (24%) 

Totaal locaties met 
overtredingen 

49 (53%) 130 (76%) 

   
Aantal bestuursrechtelijke 
sancties  

8 (9%) 4 (2%) 

Totaaloverzicht bevindingen 2014/2015 op onderwerpen en bepalingen 

Tabel 2 Resultaten per installatie-onderdeel (vloeibare brandstoffen) 
Onderdeel  DCMR 1) ODZOB 2) 
Vloeistofdichte verharding (o.a. jaarlijkse 
inspectie) 

20 (21%) 42 (34%) 

Installatieboek niet compleet 14 (15%) 49 (39%) 
Vul- en dampretour systeem 12 (13%) 55 (44%) 
Temp. gevoelige elementen 12 (13%) 23 (18%) 
Grondwatermonitoring  9 (10%) 19 (15%) 
Kathodische bescherming 7 (7%) 26 (21%)* 
Zonder vergunning in werking 7 (7%) 12 (10%) 
Keuringstermijnen tanks 6 (6%) 8 (6%) 
Financiële zekerheid 2 (2%) 15 (12%) 

1) Resultaat 2015, Betrekking hebbende op 94 vloeibare brandstoflocaties met overtredingen 
2) Resultaat 2014/2015, betrekking hebbende op 125 vloeibare brandstoflocaties met overtredingen 
 * incl. water/sludge 
 
  



Tabel 3 Resultaten per installatie-onderdeel (LPG) 
Onderdeel DCMR 1) ODZOB 2)  
Controleronde watersloten  3 (21%) 13 (21%) 
Installatieboek 3 (21%) 17 (28%) 
Noodstoppen 
(aanwezigheid/test/aanduiding) 

2 (14%) 29 (23%)* 

Kennis noodplan/-procedures 1 (7%) 6 (10%) 
Hekwerk reservoir 1 (7%) 1 (2%) 
Kathodische bescherming 1 (7%) 12 (20%) 
Vernieuwing/testen 
slang/breekkoppelingen (6 mnd) 

1 (7%) 4 (7%) 

1) Resultaat 2015, betrekking hebbende op 60 vloeibare brandstof met LPG locaties met overtredingen 
2) Resultaat 2014/2015, betrekking hebbende op 61 vloeibare brandstof met LPG locaties met overtredingen 
* in combinatie met noodstop vloeibare brandstoffen 
 


