
Voorgeschreven Voorzien Voorgeschreven Voorzien

Voorbeeld Gedeelte

Opslag bulkvloeistoffen

Opslag in bovengrondse tank vrij van de
ondergrond opgesteld

Bodemrisicofactor:
- inwendige en uitwendige corrosie

1.3 III

- dubbelwandige tank (Opmerking 8)
- lekdetectie

Ja - inspectie tank
- visueel toezicht
- algemene zorg

Ja

Ja

Lossen van dieseltank

Los & Laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk:
Onderbelading en onderlossing

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

2.1.2 I

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

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

Ja

Ja

Bovengronds leidingwerk

Leidingtransport: Bovengrondse leiding

Bodemrisicofactor:
- Inwendige en uitwendige corrosie

2.2.2 I

- enkelwandige leiding
- aandacht voor appendages

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

Ja

Ja

Toevoegen van ABS en
Natronloog aan regenwater

Gesloten proces of bewerking

Bodemrisicofactoren:
- Lekken van de installatie

4.1 II

- Kerende voorziening
- aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten

Ja - onderhoudsprogramma
- systeem inspectie
- algemene zorg

Ja

Ja

Winnen van zout, door middel van
een installatie in een putkelder

Gesloten proces of bewerking

Bodemrisicofactoren:
- Lekken van de installatie

4.1 II

- Kerende voorziening
- aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten

Ja - onderhoudsprogramma
- systeem inspectie
- algemene zorg

Ja

Ja

Milieugotensysteem dat in de
grond wordt geplaatst

Riolering: Nieuw aan te leggen ondergrondse
leiding

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

5.1.2 I

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

Ja - periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening
- algemene zorg

Ja

Ja
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