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Nota aspect externe veiligheid bij het voorontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische campus’

Geachte,
Op 6 juli 2017 ontving de dienst Veiligheidsrapportering de nota opgemaakt bij het GRUP ‘Petroleum-Zuid:
gevangenis en technische campus’ (finale versie dd. 5/07/2018).
De nota is opgemaakt voor het deelgebied 5C van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening
grootstedelijk gebied Antwerpen’ van 19 juni 2009, meer bepaald het ‘Regionaal bedrijventerrein PetroleumZuid. Hiervoor werd in 2008 een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR/08/05) opgemaakt, omdat Sevesoinrichtingen niet uitgesloten werden. Inmiddels werd een planproces opgestart om het zuidoostelijke
gedeelte van dit deelgebied te herbestemmen naar ‘gebied voor gemeenschap- en openbare
nutsvoorzieningen’ met een gevangenis en een schoolcampus.
In de omgeving van het plangebied situeert zich de hogedrempelinrichting Alca Petroleum Company, maar
gelet op de afstand tot het plangebied en de bij de dienst Veiligheidsrapportering bekende risico’s van deze
inrichting oordeelde de dienst Veiligheidsrapportering eerder dat de opmaak van een RVR niet nodig was
(zie onze brief met referentie RVR-AV-0523). Hierbij werd wel opgemerkt dat de draagkracht van het
bedrijventerrein, zoals berekend in RVR/08/05 door de geplande herbestemming zou wijzigen.
Voorliggende nota werd opgemaakt om de gevolgen van het GRUP voor de risico- en veiligheidszonering
uit het RVR te duiden. Dezelfde methodiek als in RVR/08/05 werd toegepast.
De nota werd opgemaakt door een erkende deskundige, m.n. Frank Maesen van Sertius en is opgesteld
volgens de geldende regelgeving voor de opmaak van een RVR.
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In de nota worden drie varianten voorgesteld:
• Variant 1 beschouwt het volledige plangebied als kwetsbare locatie;
• Variant 2 beschouwt enkel het gedeelte van het plangebied voor de schoolcampus als kwetsbare
locatie;
• Variant 3 beschouwt het gedeelte van het plangebied voor de schoolcampus als kwetsbare locatie
en wordt voor de rest van het plangebied rekening gehouden met de mogelijkheid dat er veel
personen aanwezig zijn. Voor deze zone werd conservatief het risicocriterium voor gebieden met
woonfunctie toegepast.
De dienst Veiligheidsrapportering is er voorstander van om bij de evaluatie van de locatiemogelijkheden
voor Seveso-inrichtingen uit te gaan van de risico- en veiligheidszoneringskaarten van variant 1. de dienst
Veiligheidsrapportering wijst erop dat de geplande ontwikkelingen de draagkracht van het overblijvende
bedrijventerrein om Seveso-inrichtingen te vestigen sterk verkleinen.
Ten slotte vraagt de dienst Veiligheidsrapportering om in de toelichtingsnota van het RUP te verwijzen
naar deze nota.
Met vriendelijke groeten,

Liesl
Vanautgaerden
(Signature)
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