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Beste Henk, 

 

Voor de nieuw te bouwen biomassagestookte basislastketel (BLK) en warmtekrachtketel (WKK) is voorliggend 

bodemrisicodocument opgesteld.  

Het bodemrisicodocument is opgesteld op basis van het in de “Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

2012” opgenomen stappenplan. 

 

Stap 1:  

In stap 1 wordt gevraagd om een inventarisatie van de voorgenomen activiteiten en de hierbij te gebruiken 

stoffen.  

De inventarisatie van de voorgenomen activiteiten en de te gebruiken stoffen is gebaseerd op het document 

“Conceptueel ontwerp Biomassacentrale CG2.0” rapportnummer 1457729-R03 van 11 juni 2014. In het 

rapport wordt in paragraaf 6.3 een overzicht gepresenteerd van de te verwachten hulp- en grondstoffen.  

Waarbij de hulpstof ureum is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt de hulpstof ammonia 

beschouwd. 

 

In de bijlage zijn deze stoffen en activiteiten terug te vinden in de kolommen onder stap 1. 

 

Stap 2:  

In stap 2 wordt gevraagd om per stof aan te geven of deze al dan niet bodembedreigend is en of eventueel 

maatwerk voor de stof mogelijk is. De beoordeling is uitgevoerd met behulp van het stoffenschema welke in 

bijlage 2 van de NRB 2012 opgenomen. 

 

In de bijlage is deze beoordeling in de kolommen onder stap 2 weergegeven. 

 

Stap 3:  

In stap 3 wordt gevraagd om per activiteit de combinatie van bodembeschermendevoorzieningen en 

maatregelen (cvm-categorie) te bepalen. De cvm categorieen zijn gebaseerd op de bodemriscio checklist 

welka als bijlage 1 in de NRB 2012 is opgenomen. 
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In de bijlage is onder stap 3 per activiteit de cvm categorie bepaald inclusief de paragraaf en het nivo 

opgenomen. Eveneens zijn in het overzicht de corresponderende maatregelen en voorzieningen opgenomen. 

 

Stap 4:  

In stap 4 worden per activiteit de geplande voorzieningen vergeleken met de in stap 3 bepaalde cvm 

voorzieningen. 

 

In de bijlage zijn in de kolommen onder stap 4 de geplande voorzieningen per activiteit weergegeven en is in 

de kolom Resultaat weergegeven of wordt voldaan het gewenste beschermingsniveau. 

 

Ten aanzien van de maatregelen kan worden gemeld dat ten aanzien van onderhouds- en 

inspectieprogramma’s en/of procedures wordt aangesloten bij de reeds bestaande onderhouds en 

inspectieprogramma’s en/of procedures. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat met de geplande voorzieningen wordt voldaan aan het gevraagde 

beschermingsniveau. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Pim Verstappen 

Senior Expert Milieu  
Deze brief is in verband met digitale verwerking niet ondertekend. 

De brief en/of rapportage wordt desgewenst via de ambtelijke weg toegestuurd. 
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Bijlage 1: uitwerking stappenplan NRB 

E-23-2015 PV 

bodemrisicodocument  
 

 

 


