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GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk
(startnota – ontwerpversie van 21 december 2018)

Geachte,

Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van het Team Externe Veiligheid.
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 dient in het beleid inzake ruimtelijke ordening rekening gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen Seveso-inrichtingen
enerzijds en aandachtsgebieden anderzijds. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het houden van toezicht
op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op
nieuwe ontwikkelingen rond bestaande Seveso-inrichtingen.
Het advies van het Team Externe Veiligheid heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid
zoals bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w., op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.
Het voorliggende RUP bestaat uit 3 deelplannen en omvat delen van de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen
Kasterlee en Grobbendonk op grondgebied van de gemeenten Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar
en Grobbendonk.

1

Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken
zijn.
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Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient het voorliggende RUP afgetoetst aan
de criteria die werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage [BVR
RVR].
Het Team Externe Veiligheid stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ behandeld werd in de startnota, maar
dat het Team Externe Veiligheid om advies gevraagd moet worden om na te gaan of de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport al dan niet nodig is.
Hieronder vat het Team Externe Veiligheid de resultaten en de conclusie van zijn onderzoek samen. Hierbij wordt
uitgegaan van volgende elementen uit de startnota:
• Het voorgenomen plan vormt geen kader voor de ontwikkeling van Seveso-inrichtingen.
• Het voorgenomen plan staat het oprichten van Seveso-inrichtingen niet toe.
• Binnen de verschillende deelgebieden van het plangebied worden volgende bestemmingen gehanteerd:
agrarische gebieden, natuurgebieden, bosgebieden, overige groengebieden, recreatiegebieden, woongebieden en overige bestemmingen. Woongebieden en (onder bepaalde voorwaarden ook) recreatiegebieden worden door [BVR RVR] bestempeld wordt als een aandachtsgebied.
De verschillende deelgebieden van het plangebied zijn gelegen zijn binnen de consultatiezone2 van verschillende
Seveso-inrichtingen, te weten:
• Kaneka Belgium te Westerlo (Oevel) – hogedrempel Seveso-inrichting
• Aurubis Belgium te Olen – hogedrempel Seveso-inrichting
• Umicore te Olen - hogedrempel Seveso-inrichting
• SUEZ Water Technologies & Solutions te Herentals - hogedrempel Seveso-inrichting
• VARO Energy Tankstorage te Herentals - hogedrempel Seveso-inrichting
• L’Air Liquide Belge te Herenthout - lagedrempel Seveso-inrichting
• NOF Metal Coatings Europe te Grobbendonk - lagedrempel Seveso-inrichting
Het Team Externe Veiligheid heeft voldoende kennis van het externe mensrisicobeeld van deze inrichtingen om
te besluiten dat het plan te verzoenen is met de aanwezigheid van deze inrichtingen.
Het Team Externe Veiligheid verwacht dus geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe veiligheid en
beslist daarom dat bij het GRUP geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt worden.
Hoogachtend,

Liesl Vanautgaerden
Projectmanager
Directie Gebiedsontwikkeling
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
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Sinds 1 mei 2017 hanteert het Team Externe Veiligheid niet langer de standaardafstand van 2 km zoals voorheen, maar
wel een consultatiezone die door hem is vastgelegd voor elke Seveso-inrichting, en dit op basis van de kennis van de effecten en de risico’s van de betrokken Seveso-inrichting (zie ook [BVR RVR], versie sinds 01/05/2017).
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