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1

Inleiding

1.1
Aanleiding
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) is een wereldwijd actieve producent van chemicaliën en materialen. Tot de
productlijn “aromatische chemicaliën” hoort meta-xyleendiamine (MXDA), een product wat voornamelijk in de
coatingindustrie wordt toegepast. In deze industrie wordt het product ingezet als uithardingsmiddel in epoxy-coatings. Naast
de toepassing in epoxy-coatings heeft MXDA nog enkele minder gangbare toepassingen. Het kan namelijk tevens gebruikt
worden als grondstof voor de productie van speciale soorten nylon en isocyanaten.
Vanuit de huidige twee fabrieken in Japan levert MGC momenteel MXDA aan klanten over de hele wereld. Door bewegingen
op de markt voorziet MGC echter dat deze capaciteit in de toekomst niet meer voldoende zal zijn om de wereldwijde vraag
op te vangen.
Hiertoe is MGC voornemens een nieuwe fabriek te realiseren voor de productie van MXDA, op terrein van Huntsman Holland
aan de Merseyweg te Rotterdam. Voor het initiatief van MGC is een milieueffectrapport (MER) vereist op basis van het
Besluit milieueffectrapportage.
1.2
MER
In het MER worden naast de voorgenomen activiteit (VA) verschillende alternatieven beschreven op het gebied van:

Transport van gevaarlijke stoffen;

Afvalwaterverwerking;

Emissies naar de lucht;

Duurzaamheid.
Naast deze alternatieven worden verschillende technische varianten hierop beschouwd. Uiteindelijk wordt een
voorkeursalternatief (VKA) beschreven.
Het MER dient als ondersteunend document voor de besluitvorming tot het verlenen van de benodigde vergunningen en
verschaft belanghebbenden informatie over het voornemen en de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de
alternatieven.
Voor een aantal thema’s zijn uitgebreide studies uitgevoerd waarvoor aparte rapportages zijn opgesteld die een bijlage
vormen van het MER. Onderhavige Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) maakt onderdeel uit van het MER en
gaat. Dit document gaat in op het verkrijgen van inzicht in de bodembedreigende activiteiten en welke combinatie van
voorzieningen en maatregelen genomen dient te worden om het gewenste bodembeschermingsniveau te bereiken voor de
VA, de alternatieven, varianten en uiteindelijk het VKA.
1.3

Aanpak

1.3.1
VA
In hoofdstuk 5 van het MER is de VA beschreven welke in hoofdstuk 4 van deze NRB toets zijn uitgewerkt. Voor een
beschrijving van de activiteiten en een gedetailleerde procesomschrijving wordt verwezen naar het MER hoofddocument.
1.3.2
Alternatieven en varianten
In hoofdstuk 7 van het MER zijn de alternatieven voor de processen en de (technische) varianten behandeld. Tevens is in
dit hoofdstuk een technische uitwerking gegeven van de varianten en een eerste selectie gemaakt op grond van
(milieu)technische argumenten. Vervolgens zijn de varianten geselecteerd welke in het MER verder dienen te worden
beschouwd. Zoals blijkt uit hoofdstuk 7 zijn er voor de NRB toets geen relevante alternatieven en varianten. In het kader van
het aspect bodem zal bij iedere variant een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd door middel van het
toepassen van de relevante cvm’s.
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1.3.3
VKA
Op basis van de informatie zoals beschreven in hoofdstuk 9 van het MER is MGC gekomen tot het VKA. De verschillen
tussen de VA en het VKA leiden niet tot wijzigingen in bodembedreigende activiteiten of de toegepast cvm’s. Voor een
beschrijving van de activiteiten en een gedetailleerde procesomschrijving wordt verwezen naar het MER-hoofddocument.
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2

NRB toets

Dit bodemrisicodocument is opgesteld conform de methodiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten 2012 (verder genoemd NRB). De bodemrisico’s zijn vastgesteld volgens de systematiek van het
stappenplan NRB en de Bodemrisicochecklist (BRCL), zoals verwoord in de NRB.
De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de bodembedreigende activiteiten in relatie tot de
voorgenomen veranderingen van MGC. In het rapport wordt aangegeven welke combinatie van voorzieningen en
maatregelen genomen dient te worden om het gewenste bodembeschermingsniveau te bereiken.
In dit rapport worden in de volgende hoofdstukken achtereenvolgens behandeld:

3



Gebruikte beoordelingsmethode (hoofdstuk 3);



Resultaten VA en VKA (hoofdstuk 4).

Gebruikte beoordelingsmethode

3.1
Inleiding
Voor de bepaling van de mate van het risico op bodemverontreiniging is gebruik gemaakt van de NRB. De NRB ondersteunt
de afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bodembedreigende bedrijfsactiviteiten binnen
inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te bereiken. De NRB beperkt zich daarbij tot normale bedrijfsvoering en
voorzienbare incidenten, en richt zich niet op calamiteiten.
3.2 Bodemrisico
De NRB is van toepassing op potentieel bodembedreigende activiteiten voor vergunningplichtige inrichtingen volgens
bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de inrichtingen die vallen onder de Europese richtlijn geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv).
De NRB geeft voor activiteiten invulling aan het preventieve bodembeschermingsbeleid door te treffen combinatie(s) van
voorzieningen en maatregelen (cvm) te beschrijven, waarmee verspreiding van vrijgekomen (vloei)stoffen naar en in de
bodem zoveel mogelijk wordt voorkomen tijdens de duur van de activiteit. Het doel hierbij is om voor bodembedreigende
activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Als binnen een inrichting sprake is van een bodembedreigende
activiteit moet een cvm worden getroffen om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.
Onder een verwaarloosbaar risico wordt verstaan: “Een situatie waarbij door een combinatie van voorzieningen en
maatregelen het ontstaan of de toename van verontreinigingen van de bodem, gemeten tussen nul- en
eindsituatieonderzoek, zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is.”
In het algemeen geldt dat het bodemrisico van activiteiten verwaarloosbaar moet zijn. Pas als de mogelijke onredelijkheid
van verwaarloosbaar bodemrisico naar oordeel van het bevoegd gezag afdoende is aangetoond, kan de haalbaarheid van
een aanvaardbaar bodemrisico worden afgewogen.
3.3 Bodemrisicochecklist
Om de bedrijfsactiviteiten op de juiste manier te kunnen beoordelen, zijn deze binnen de NRB onderverdeeld in een aantal
BRCL-categorieën. Voor elk van deze categorieën zijn cvm’s beschreven om de bodem te beschermen. In vigerende
BBT-documenten, zoals PGS documenten en BREF’s, kunnen aanvullende voorzieningen en/of maatregelen zijn
beschreven die ook betrekking hebben op het aspect bodembescherming. Met deze BBT documenten, moet naast de BRCL
en waar van toepassing, rekening worden gehouden.
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In de NRB worden de volgende BRCL-categorieën onderscheiden (zie ook bijlage 2):
1. Opslag bulkvloeistoffen;
2. Overslag en intern transport bulkvloeistoffen;
3. Opslag en verlading stortgoed en emballage;
4. Procesactiviteiten / procesbewerkingen;
5. Overige activiteiten.
Om te bepalen welke cvm getroffen moet worden om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen, is in de NRB een
stappenplan opgenomen. Dit stappenplan bestaat uit de volgende zeven stappen:
1. Inventariseer welke activiteiten in de inrichting / bedrijf worden uitgevoerd en welke stoffen daarbij aanwezig zijn;
2. Stel door middel van het stoffenschema de bodembedreigendheid van de betreffende stof vast;
3. Selecteer voor de geïnventariseerde activiteit een categorie uit de BRCL waarbij de situatie het best aansluit;
4. Inventariseer de voorzieningen en maatregelen en toets of deze overeenkomen met de cvm behorende bij de
BRCL-categorie;
5. Kies voor de standaard BRCL of voor maatwerk (cvm op maat);
6. Bij standaard BRCL: bepaal welke aanvullende voorzieningen en maatregelen nodig zijn om een verwaarloosbaar
bodemrisico te realiseren, óf, bij maatwerk: stel vast of maatwerk mogelijk is op basis van uitkomst stoffenschema
of bodemrisicofactor;
7. Toon met een onderbouwing aan dat de realisatie van standaard cvm niet redelijk is (onderbouwing aanvaardbaar
bodemrisico).
Stap 1 tot en met stap 4 beschrijven de inventarisatiemethode om vast te stellen of sprake is van een verwaarloosbaar
bodemrisico, dit wordt de bodemrisicoanalyse genoemd. Het resultaat van de bodemrisicoanalyse kan zijn, dat voor een
activiteit nog geen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. Door het vervolgens uitvoeren van stap 5 en stap 6 kan
in een plan van aanpak beschreven worden op welke wijze alsnog een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt. Blijkt
hieruit dat realisatie van een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is, dan kan door het volgen van stap 7 een
aanvaardbaar bodemrisico gerealiseerd worden.
3.4 Combinatie van voorzieningen en maatregelen
Om bij bodembedreigende activiteiten binnen een inrichting de bodem voldoende te beschermen is een cvm nodig. Daarbij
is het van belang voorzieningen en maatregelen goed van elkaar te onderscheiden. Beide begrippen worden hieronder
toegelicht.
3.4.1
Voorzieningen
Voorzieningen zijn technische en materieelkundige constructies die het doordringen van bodembedreigende stoffen naar de
bodem tegengaan. Ze zijn onder te verdelen naar bron- en effectgerichte voorzieningen.
3.4.1.1
Brongerichte voorzieningen
De term “brongericht” wordt in de NRB als synoniem beschouwd voor “emissiegericht”, oftewel gericht op het voorkomen
van emissies of uitstoot. Voorbeelden van brongerichte voorzieningen zijn:


Afslagsystemen (systemen waarmee bij het falen van een bedrijfsonderdeel het proces wordt ‘stil gelegd’);



Dubbelwandige systemen voorzien van lekdetectie;



Gesloten proces (verbeteringen van afdichtingen van apparatuur en flensloze verbindingen);



Kathodische bescherming (voorkomen van corrosie);



Lekdetectie;



Overvulbeveiliging;



Wegrijdbeveiliging.
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3.4.1.2
Effectgerichte voorzieningen
De term “effectgericht” wordt in de NRB als synoniem beschouwd voor “immissiegericht”, oftewel gericht op tegengaan van
indringing in de bodem. Effectgerichte voorzieningen zijn opvangvoorzieningen die verspreiding naar, op en in de bodem
tegengaan nadat de stof is vrijgekomen. Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat gemorste of
gelekte bodembedreigende stoffen effectief worden opgevangen, tegengehouden en/of afgevoerd. Er wordt een onderscheid
gemaakt in:

1.



Vloeistofdichte voorziening;



(Vloeistof)kerend;



Lekbak.

Vloeistofdichte voorziening

Met een vloeistofdichte voorziening wordt bedoeld een constructie, opgebouwd uit bouwstoffen, die in samenhang waarborgt
dat geen bodembedreigende vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die constructie kan komen.
Een voorziening wordt als vloeistofdicht beschouwd als die onder certificaat is aangelegd of hersteld in overeenstemming
met het Besluit bodemkwaliteit, of als de voorziening als vloeistofdicht is beoordeeld na een inspectie in overeenstemming
met het Besluit bodemkwaliteit.
In het geval van certificatie verstrekt de aannemer bij oplevering een Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) of een
Bewijs van Herstel Onder Certificaat (BHOC). In het geval van inspectie verstrekt de Deskundig Inspecteur bij goedkeuring
een rapportage waarbij een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening kan worden toegevoegd.

2.

(Vloeistof)kerende voorziening

Een kerende voorziening is een fysieke barrière die een stof tijdelijk kan keren. Het verschil tussen een kerende en een
vloeistofdichte voorziening zit in het feit dat een vloeistofkerende voorziening ontworpen en aangelegd is om een
duurbelasting te verdragen, waar een kerende voorziening de stof tijdelijk keert.
Een kerende voorziening moet vanwege het tijdsaspect specifiek zijn afgestemd op de soort activiteit en de ‘tijdige’
opruimmogelijkheden als gevolg van de stof die bij de activiteit kan vrijkomen. Alleen bij een doeltreffende combinatie van
een kerende voorziening met maatregelen kan een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd.

3.

Lekbak

Een lekbak is een voorziening die in staat moet zijn om bij normale bedrijfsvoering gemorste (lekkende) of wegspattende
stoffen op te vangen en daartegen bestand moet zijn. Hiertoe moet de lekbak zich onder en rondom een bodembedreigende
activiteit bevinden. De positionering, afmeting en inhoud van de lekbak moeten worden afgestemd op de activiteit en de soort
stof. Ook moet de lekbak bestand zijn tegen de inwerking van de stoffen.
3.4.2
Maatregelen
Brongerichte en effectgerichte maatregelen liggen dicht bij elkaar. Soms is het moeilijk aan te geven of een maatregel bronof effectgericht is. Brongerichte maatregelen hebben veelal betrekking op bedrijfsvoeringtechnische en installatietechnische
aspecten zoals:

Vervanging van bodembedreigende stoffen door andere stoffen;

Vermindering van voorraden;

Stoffen gebruiken in een minder mobiele vorm;

Bundeling van bodembedreigende activiteiten;

Onderhoud en reparatie van installaties;

Werkinstructie voor bediening van de installatie.
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Effectgerichte maatregelen hebben betrekking op:


Werkinstructie voor het zo spoedig mogelijk opruimen van morsingen of lekkages;



Tijdig aanvullen van opruimfaciliteiten;



Training van personeel;



Inspectie, controle en onderhoud van voorzieningen;



Tijdig legen van lekbakken.

3.4.2.1
Beheermaatregelen
Beheermaatregelen die bijdragen aan het beschermen van de bodem dienen in bedrijfsinterne procedures of werkinstructies
te worden uitgewerkt of kunnen worden geïntegreerd in een bedrijfsmilieuzorgsysteem.
3.4.2.2
Onderhoud
Omdat preventief onderhoud de levensduur van de installatie en/of voorziening verlengt verdient het de aanbeveling om
onderhoud planmatig uit te voeren en dit vast te leggen in een onderhoudsprogramma. In een dergelijk
onderhoudsprogramma is onder andere vastgelegd welke voorzieningen dienen te worden onderhouden, hoe vaak en door
wie het onderhoud plaats dient te vinden en welke middelen daarvoor nodig zijn.
3.4.2.3
Inspectie en controle
Inspectie is gedefinieerd als beoordeling van een voorziening. Hiermee wordt bedoeld periodieke of automatische inspectie,
controle of bewaking van voorzieningen en/of apparatuur (bronvoorzieningen). Doorgaans wordt door middel van een
inspectieprogramma voorzien in het plannen van de meest geschikte inspectiemethode voor de voorziening die wordt
beoordeeld. In het inspectieprogramma moet worden vastgelegd:

welke voorzieningen/installatie geïnspecteerd dienen te worden;


de inspectie frequentie (periodiek, toezicht op specifieke handelingen);



de wijze van inspectie (visueel, monstername, metingen etc.);



eisen en bepalingsmethoden;



welke deskundigheid daarvoor nodig is;



wie voor de inspectie of onderhoud verantwoordelijk is;



welke middelen daarvoor nodig zijn;



hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;



welke acties genomen zullen worden bij geconstateerde onregelmatigheden.

3.4.2.4
Visueel toezicht
Visueel toezicht in het kader van bodembescherming is gericht op het zo spoedig mogelijk signaleren en reageren op het
ontstaan van lekkage, morsingen of anderszins falen van de installatie.
Het verschil tussen inspectie en toezicht zin in het feit dat een inspectie op een gepland moment volgens een
inspectieprogramma wordt uitgevoerd. Toezicht wordt geacht tijdens normale bedrijfsvoering te worden uitgevoerd door
aanwezig personeel. Toezicht tijdens bedrijfsmatige handelingen kan ingevuld worden door onder andere:


Bedieningsinstructies en werkinstructies;



Controlerondes;



Aandacht voor lekkage en morsing door passerend en/of uitvoerend personeel.

Om aanwezigheid van personeel toe te kunnen schrijven als toezicht moet er door het aanwezige personeel bijvoorbeeld
aandacht zijn voor het op peil houden van:


Conditie installatie (bijvoorbeeld lekkende afsluiters);



Conditie emballage (lekken, wijze van opslaan);

Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.
Toepassing Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
MXDA-fabriek
Ordernummer: T52892.01
Documentnummer: 3410390
Revisie: C
22 juli 2021
Pagina 10 / 14



Tijdig legen van lekbakken;



Algemene orde en netheid.

3.4.2.5
Algemene zorg
De bodembeschermende beheermaatregelen behoren deel uit te maken van de bedrijfsinterne huishoudelijke regels en
gedragslijnen voor ordelijk en veilig werken. Deze algemene zorg, vaak aangeduid met de term ‘good housekeeping’, vormt
de basis van goede milieuzorg en wordt geacht altijd aanwezig te zijn.
3.4.2.6
Faciliteiten en personeel
Door falen van procesapparatuur en/of onjuist menselijk handelen kunnen stoffen vrijkomen die de bodem kunnen aantasten
of verontreinigen. Faciliteiten en personeel is er op gericht:

Mogelijke incidenten te onderkennen;


Voorzieningen en procedures zo in te richten dat het optreden van onderkende incidenten zo veel mogelijk wordt
voorkomen;



Faciliteiten in te richten om bij incidenten:
o

Het vrijkomen van stoffen te beperken;

o

Vrijgekomen stoffen op te ruimen;

o

Verdere verspreiding danwel indringing in de bodem van stoffen tegen te gaan;



Na opgetreden incidenten de oorzaak daarvan te achterhalen en mogelijk de brongerichte voorzieningen en



Personeel instrueren en trainen.

maatregelen zo aan te passen dat de kans op herhaling van het incident wordt geminimaliseerd;
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4

Resultaten VA en VKA

Een inventarisatie is uitgevoerd van de voorgenomen activiteiten van MGC die mogelijk bodembedreigend kunnen zijn. Bij
het selecteren van de bodembedreigende bedrijfsactiviteiten is het uitgangspunt geweest dat de bodemrisicoanalyse een
beoordeling geeft van het risico dat bodembedreigende stoffen in de bodem terecht kunnen komen. Om te bepalen welke
stoffen als bodembedreigend worden beschouwd, is het stoffenschema, met bijbehorende stoffenlijst, uit de NRB als leidraad
gehanteerd.
Voor elke geselecteerde bodembedreigende activiteit is aan de hand van de BRCL bepaald of er een, en zo ja welke, cvm
getroffen dient te worden om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van
alle bodembedreigende activiteiten en de cvm’s die conform de NRB getroffen dienen te worden om te komen tot een
verwaarloosbaar bodemrisico.
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Bijlage 1

Plattegrond van de inrichting
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Bijlage 2
Nr.

1

2

3

4

5

Activiteitenindeling

Activiteit

BRCL-categorie

Bedrijfsactiviteit

1.1

Ondergrondse of ingeterpte tank

1.2

Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat

1.3

Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld

1.4

Opslag in putten en bassins

2.1

Los- en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk

2.2

Leidingtransport

2.3

Verpompen

3.1

Op- en overslag stortgoed

3.2

Transport van stortgoed met gesloten of open systeem

Opslag en verlading stortgoed

3.3

Op- en overslag stoffen in emballage

en emballage

3.4

Overgieten, aftanken of afvullen

3.5

Aftappen

3.6

Transport open emballage

4.1

Gesloten proces of bewerking

4.2

Half open proces of bewerking

4.3

Open proces of bewerking

5.1

Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering

5.2

Calamiteitenopvang

5.3

Activiteiten in werkplaatsen

5.4

Afvalwater- en rioolwaterzuivering

5.5

Laboratoria

Opslag bulkvloeistoffen

Overslag en intern transport
bulkvloeistoffen

Procesactiviteiten/ bewerkingen

Overige activiteiten
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Bijlage 3

Resultaten beoordeling

Onderdeel en activiteit

Aanduiding in NRB en bodemrisicofactoren

NRB
tabel

cvm
nr.

Voorzieningen conform NRB
Voorgeschreven

Maatregelen conform NRB
Voorzien

Voorgeschreven

Voorzien

Verwaarloosbaar
bodemrisico

Area A, B, C, D, E & F - MXDA proces
- Kerende voorziening
- aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten

Gesloten proces of bewerking
Area A, B, C, D, E & F - MXDA Proces Bodemrisicofactoren:
- Lekken van de installatie

4.1

II

Ja

- onderhoudsprogramma
- systeem inspectie
- algemene zorg

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Area F - Opslag en verlading MX
Opslag in bovengrondse vaten verticaal met
bodemplaat
1.2

Area F - Opslag MX (AV-10)

II

- enkelwandige tank
- lekdetectie (Opmerking 6)
- kerende voorziening

- periodieke controle lekdetectie
- algemene zorg
Ja

Bodemrisicofactor:
- inwendige en uitwendige corrosie
- kerende voorziening
- overvulbeveiliging op het te vullen object
- aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

Los & Laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk:
Onderbelading en onderlossing
Area F - Verlading MX

Bodemrisicofactor:
- overvulling
- Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende
appendages

2.1.2

I

5.5

I

4.1

II

- geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling
- los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten
- faciliteiten en personeel.
Ja

Area I - CC Building
Laboratoria
Area I - CC Building

Bodemrisicofactoren:
- Lekken of morsen van stoffen

- Kerende voorziening
- lekbak onder kritieke punten
- aandacht voor apparatuur en aandacht voor
gecontroleerde afvoer

ja

- controle op volraken lekbak
- visueel toezicht
- faciliteiten en personeel

Ja

Ja

Ja

- onderhoudsprogramma
- systeem inspectie
- algemene zorg

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

Ja

Area J - Incinerator
- Kerende voorziening
- aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten

Gesloten proces of bewerking
Area J - Incinerator AM-900

Bodemrisicofactoren:
- Lekken van de installatie

Area L - Natte koeltorens (AM-510)
- Kerende voorziening
- Aandacht voor hemelwater

Half open proces of bewerking
Area L - Natte koeltorens (AM-510)

Bodemrisicofactoren:
- Vrijkomen van de stof via geopende doorgang
- Lekken van de installatie

4.2

I

- Visueel toezicht
- Faciliteiten en personeel.
Ja

Area M - Opslag en verlading MXDA
Opslag in bovengrondse tank verticaal met
bodemplaat
Area M - Opslag MXDA (AV-281 &
AV-282)

Bodemrisicofactor:
- inwendige en uitwendige corrosie

1.2

II

Bodemrisicofactor:
- overvulling
- Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende
appendages

- periodieke controle lekdetectie
- algemene zorg
Ja

- kerende voorziening
- overvulbeveiliging op het te vullen object
- aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

Los & Laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk:
Onderbelading en onderlossing
Area M - Verlading MXDA

- enkelwandige tank
- lekdetectie (Opmerking 6)
- kerende voorziening

2.1.2

I

- geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling
- los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten
- faciliteiten en personeel.
Ja

Area N - Bluswateropvang
Area N - Overeenkomstig paragraaf 5.2 (calamiteitenopvang) van de NRB worden bluswateropvangvoorzieningen niet behandeld in de NRB.
Area O - Verlading ammoniak
Area O - Geen bodembedreigende activiteiten. NH3 betreft een tot vloeistof verdicht gas. Bij omgevingstemperatuur is NH3 een gas.
Area R - Maintenance space

Area R - Onderhoudsarea (diversen viskeus en/of vloeistof)

Area R - Onderhoudsarea (diversen vaste stoffen)

- Kerende voorziening
- Aandacht voor geschikte emballage.

Op- en overslag stoffen in emballage: viskeuze
stoffen en vloeistoffen
3.3.2

I

- Visueel toezicht
- Faciliteiten en personeel.
Ja

Bodemrisicofactoren:
- Lekkende emballage
- kerende voorziening
- aandacht voor geschikte emballage

Op- en overslag stoffen in emballage: vaste
stoffen
3.3.1

I

- visueel toezicht
- faciliteiten en personeel
Ja

Bodemrisicofactoren:
- Lekkende emballage

Area T - Catalyst Drum Space
Area T - Tijdelijke opslag nieuwe en
verontreinigde catalyst (ADR
geclassificeerd) tijdens maintenance
periode.

- kerende voorziening
- aandacht voor geschikte emballage

Op- en overslag stoffen in emballage: vaste
stoffen
3.3.1

I

- visueel toezicht
- faciliteiten en personeel
Ja

Bodemrisicofactoren:
- Lekkende emballage

Area Q - Opslag ammoniak
Area Q - Geen bodembedreigende activiteiten. NH3 betreft een tot vloeistof verdicht gas. Bij omgevingstemperatuur is NH3 een gas.
Area V - Koelgebouw
- Kerende voorziening
- Aandacht voor hemelwater

Half open proces of bewerking
Area V - Koelgebouw

Bodemrisicofactoren:
- Vrijkomen van de stof via geopende doorgang
- Lekken van de installatie

4.2

I

- Visueel toezicht
- Faciliteiten en personeel.
Ja

Area W - PGS opslag
- Lekbak
- Aandacht voor geschikte emballage.

Op- en overslag stoffen in emballage: viskeuze
stoffen en vloeistoffen
Area W - PGS opslag

Bodemrisicofactoren:
- Lekkende emballage

3.3.2

II

- Controle op vol raken lekbak en;
- Visueel toezicht.
Ja

Pompen voor vloeistoffen (allen)

Verpompen vloeistoffen: middels
pomp met sluitende seals en
afdichtingen

- kerende voorziening

Verpompen: Pomp met sluitende seals en
afdichtingen
Bodemrisicofactor:
- lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas
- lekkage of morsen van smering

2.3.1

I

- lekbak (gehele pomp of kritische onderdelen)

Verpompen: Pomp met zwetende seals en
afdichtingen
Verpompen vloeistoffen: Pomp met
zwetende seals en afdichtingen

Verpompen vloeistoffen: Gesloten
pomp

Bodemrisicofactor:
- lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas
- lekkage of morsen van smering
Verpompen: Gesloten pomp
Bodemrisicofactor:
- lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas

Ja

2.3.2

I

Ja

- geen voorziening noodzakelijk
2.3.3

I

2.2.2

I

- onderhoudprogramma
- pompinspectie
- visueel toezicht en;
- faciliteiten en personeel.

- controle op vol raken lekbak
- onderhoudprogramma en;
- pompinspectie
- visueel toezicht en;
- algemene zorg.
- visueel toezicht
- algemene zorg.

Ja

Leidingtransport voor vloeistoffen (allen)
- enkelwandige leiding
- aandacht voor appendages

Leidingtransport: Bovengrondse leiding
Transport vloeistoffen door
bovengrondse leidingen

Bodemrisicofactor:
- Inwendige en uitwendige corrosie

Ja

- leidinginspectie
- onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie
- visueel toezicht en;
- faciliteiten en personeel

Riolering
- Vloeistofdichte voorziening
- aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders,
verbindingen, ontvangpunten

Riolering: Nieuw aan te leggen ondergrondse
leiding
Nieuwe ondergrondse riolering

Bodemrisicofactoren:
- Lekken uit leidingen, koppelingen,
ontvangpunten, tussenputten of
afscheidingsinstallaties

5.1.2

I

- periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening
- algemene zorg
Ja

Voorgestelde
aanvullende
cvm

