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Stappenplan NRB2
Inventariseer welke activiteiten in de  
inrichting/bedrijf worden uitgevoerd en welke  
stoffen daarbij aanwezig zijn.

1.1 Transport van stof X.

Zie Stoffenschema volgende bladzijde.

2.1 Stof is (intrinsiek) niet bodembedreigend, Exit NRB  
Er hoeven geen bodembeschermende voorzieningen  
en maatregelen op basis van de NRB te worden  
geselecteerd.

2.2 Stof is bodembedreigend.

Selecteer voor de geïnventariseerde activiteit
een categorie uit de BRCL waarbij de situatie
het best aansluit: Zie pagina 4

3.1 Tabel met cvm voor categorie van deactiviteit  
is bekend. JA

Inventariseer de voorzieningen en maat
regelen en toets of deze overeenkomenmet  
de cvm in de tabel van stap 3.1.
TABEL 3.1.3.

4.1 De geïventariseerde voorzieningen en maat
regelen komen tenminste overeen met decvm  
in de tabel van stap 3.1

4.2 De geïventariseerde voorzieningen en maat
regelen komen niet overeen met de cvm in de  
tabel van stap 3.1

Kiest u voor de standaard BRCL of  
kiest u voor maatwerk?

A B

Keuze voor  
standaard

Keuze voor 
maatwerk

nee

ja

6A.1 Bepaal welke aanvullende voorzieningen  
en maatregelen nodig zijn om een  
verwaarloosbaar bodemrisico te  
realiseren

6A.2 Realiseer het verwaarloosbaarbodem
risico met de aanvullende cvm*.

6B.1 Stel vast of maatwerk mogelijk is op  
basis van uitkomst Stoffenschema of  
bodemrisicofactor.

6B.2 Realiseer met maatwerk en eventueel  
aanvullende cvm een verwaarloosbaar  
bodemrisico.

7.1 Toon met onderbouwing aan dat standaard
cvm* niet redelijk is met alsreden:

1 Uitvoeringstechnische onredelijkheid van  
standaard cvm;

2 Bedrijfsvoeringtechnische onredelijkheid van  
standaard cvm.

7.2 Realiseer met onderbouwing een aanvaardbaar  
bodemrisico, toepassen van monitoring volgens  
bijlage 3. DIT ISALLEEN MOGELIJK IN BESTAANDE  
SITUATIES.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7
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Beschouw de bij de activiteit gebruikte  
stof(fen)/mengsel(s)

Bodem-assen

Stof/mengsel is (intrinsiek)  
niet bodembedreigend?

Kan stof intrinsiek inde  
bodem dringen?

Loogt de stof uit?

Betreft het een stof die isuitgesloten  
voor mogelijk reductie op het  

bodembeschermingniveau op grond  
van de stofeigenschappen?

Beschouwt u de stof/mengselmede  
aan de hand van de Stoffenlijst als  

standaard bodembedreigend?

Doorloop het  
Stappenplan  

NRB vanaf stap3.
Maatwerk (stap 5) is  

niet mogelijk.

Doorloop het Stappenplan  
NRB vanaf stap 3 en bepaal(indien

gewenst) het maatwerk.
NRB hoeft niet te wordentoegepast.

ja

ja

ja nee

nee

nee

nee

ja

ja

nee

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stoffenschema
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3.1.3 Overslag en opslag van nat stortgoed  

Bodemrisicofactoren

• Verspreiding van stof doorhemelwater.
• Vrijkomen van bodembedreigendevloeistoffen.

Tabel 3.1.3 Overslag en opslag van nat stortgoed

cvm nr: Voorzieningen Maatregelen

I •vloeistofdichte voorziening
en;

•aandacht voor hemelwater in
de vorm van een overkapping
of afdekking.

•periodiek inspectie éncontrole  
vloeistofdichte voorziening en;

•visueel toezicht en;
•algemene zorg.

II •vloeistofdichte voorziening en;
•aandacht voorgecontroleerde  

afvoer.

•periodiek inspectie én  
controle vloeistofdichte  
voorziening en;

•visueel toezicht en;
•algemene zorg.

Hiermeewordtstortgoedbedoeldwaaruittijdensdeoverslagenopslag
periode bodembedreigende vloeistoffentreden.

2. Transport van stortgoed met gesloten of  
open systeem

Hierwordtalleen hetoverslagsysteembeschouwd.Ondereen‘gesloten  
systeem’wordtverstaaneensysteemmetvoorzieningenaanalle zijden,  
zodatverstuivingenmorsingendooroverbeladingwordenopgevangen  
(bijv. pneumatische elevatoren, schroef en ketting transporteurs of  
afgedektebandtransporteurs).
Verlading van stortgoed in een ‘open systeem’ (zoals met grijpers, open  
transportbanden, of rechtstreeksstortenuiteenvrachtwagen)gaatinhet  
algemeengepaardmetrelatief grotemorsingen,zodatgerichttoezichten  
opruimfaciliteitennodigzijnvoorhetbeperkenvanhetbodemrisico.

1.Transport van stortgoed met gesloten systeem  

Bodemrisicofactoren

• Overbelading van hetsysteem.

Tabel 3.2.1 Transport van stortgoed met gesloten systeem

cvm nr: Voorzieningen Maatregelen

I •geen voorzieningen  
noodzakelijk;

•aandacht voor aansluitingen.

•onderhoudprogramma en;
•visueel toezicht en;
•algemene zorg.

Opslag en verlading  
stortgoed enemballage
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Stoffenlijst
Nietlimitatievelijst van voorbeeldenvan veelvoorkomende  
bodembedreigendestoffen:

Organische (vloei) stoffen, waterige oplossingenof  
emulsies daarvan:
• alcohol(en);
• polyolen;
• amines;
• amides;
• anilines;
• nitroverbindingen;
• perfluorverbindingen;
• ketonen;
• aldehyden;
• ethers;
• esters;
• zuren;
• aromaten;
• fenolen;
• polycyclische aromatische koolwaterstoffen(PAK);
• halogeenkoolwaterstoffen (vluchtig ennietvluchtig);
• bestrijdingsmiddelen;
• oplos, ontvettings, ontlakkingsenreinigingsmiddelen,  

metaalbewerkingsvloeistoffen;
• lakken, verven eninkten;
• oliënenvetten(bv.boorensnijolie, walsolie,slijpolie,  

smeerolie,thermischeolie,hydraulischeolie, spijsolie);
• houtverduurzamingsmiddelen, creosootolie,carboleum,  

naftaleen;
• vaste brandstoffen (o.a.steenkool);
• vloeibarebrandstoffen;
• ureum;
• gascondensaat.

Anorganische (vloei-)stoffen, waterige oplossingen of  
emulsies daarvan:
• zoutenvan:

• zware metalen / kationen, o.a. chroom, cobalt, nikkel,  
koper,zink,arseen,molybdeen,cadmium,tin,barium,  
kwik,lood;

• anionen,o.a.fluoride, cyanide,sulfide, thiocyanaat,  
bromide, fosfaat, nitraat, chloride(wegenzout);

• complexvormende stoffen, o.a.ammonium, EDTA;
• zuren o.a. zoutzuur, fosforzuur, zwavelzuur,salpeterzuur;
• basen o.a. ammonia(k),loog;
• stoffenbedoeldvoordeoppervlaktebehandeling van  

metalen (zoals galvaniseerenbeitsvloeistoffen);
• houtverduurzamingsmiddelen (wolmanzout);
• bestrijdingsmiddelen.

Mineralen en ertsen:
• ijzererts,bauxiet, ilmeniet, jarosiet,fosfaaterts,  

chilisalpeter,etc.;
• zwavel.

Agrarische bedrijfsstoffen:
• mest (vaste, vloeibare enkorrels);
• kuilvoer;
• vastebijproducten;
• gebruikt substraatmateriaal en plantaardigrestmateriaal,  

met uitzondering van houtensnoeiafval.

Hieronder met name genoemde stoffen/  
afvalmaterialen:
• (kunst)harsen;
• influent,primair slibenvergistzuiveringsslib vanrwzi’s;
• dierlijk ofslachtafval;
• pulpafvaluitagrarischeproductenenvoedingsen  

genotmiddelenindustrie;
• GFT-afval;
• nietgescheiden afval, o.a. vast huishoudelijk, bouw,  

sloopen schrootafval, shreddermateriaal, vloeistof
houdende sloopauto’s, autowrakken, kunststof(land
bouwfolie en/of gebruiktverpakkingmateriaal);

• vliegas;
• verontreinigdstraalgrit;
• boorspoeling enboorgruis;
• emailslib.
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