Vlaamse overheid

::J..~

-~
Departement Leefmilieu, Natuur
en Energie
Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Dienst Veiligheidsrapportering
Koning Albert 11-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel 02 553 80 35- Fax 02 553 21 25
seveso vlaanderen.be

RVR-verslag
Goedkeuringsnummer

RVR/13/07

Datum

06/02/2014

Bestemd voor

Leo Van der Vliet, Manager Bestuurlijke Zaken,
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) (vertegenwoordiger
initiatiefnemer)
Bob Gorrens (erkende VR-deskundige)
Wouter DeClerck (erkende VR-deskundige)

Verslaggever

Marc Bogaert, dienst Veiligheidsrapportering

Goedkeuringsverslag van het ruimtelijk veiligheidsrapport
bij het "Plan Derde Scheldekruising"
met goedkeuringsnummer RVR/13/07

1.

REDEN TOT HET OPSTELLEN EN HET GEBRUIK VAN EEN RUIMTELIJK VEILIGHEIDSRAPPORT

De Vlaamse regering wil een oplossing zoeken voor de mobiliteitsproblemen in en rand Antwerpen. Het
Masterplan 2020 (beslist door de Vlaamse regering op 29/09/2010) beschrijft een reeks van geplande
infrastructuren die de mobiliteit dienen te verbeteren.
De doelstelling van het Plan Derde Scheldekruising is het voorzien in extra-capaciteit op het gebied van de
Scheldekruising. Deze doelstelling staat naast de globale doelstellingen, zoals deze a.m. zijn opgenomen in
het Masterplan 2020: aanpak van de congestieproblematiek, verbeteren van de ontsluiting van stad en
haven, verbeteren van verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Voorliggend RVR heeft als doel de nodige informatie inzake externe veiligheid van Seveso-inrichtingen te
bezorgen aan de Vlaamse regering
ten behoeve van de keuze van het trace van een Derde
Scheldekruising. Aan dergelijke Seveso-inrichtingen waarin belangrijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen
aanwezig zijn en die daardoor onder de toepassing van de Seveso 11-richtlijn ("Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen 96182/EG van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken", aangevuld met richtlijn 2003/1 05/EG)
vallen, zijn risico's van zware ongevallen verbonden. De Seveso 11-richtlijn vraagt expliciet om in het beleid
inzake ruimtelijke ordening hiermee rekening te houden 1.
1

Er word! hier gerefereerd naar artikel12 van de Seveso 11-richtlijn .
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Voorliggend RVR kan ook gebruikt worden om bij de besluitvorming van het nog op te stellen GRUP inzake
Derde Scheldekruising rekening te houden met de risico's verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen in Seveso-inrichtingen, zowel ten aanzien van de mens als van het milieu.
In het algemeen onderzoekt een ruimtelijk veiligheidsrapport de externe veiligheidsaspecten waarmee
rekening dient te worden gehouden bij de opmaak van een ruimtelijk plan, enerzijds bij de inplanting van
2
inrichtingen met gevaarlijke stoffen , anderzijds bij nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van dergelijke
inrichtingen.
Meer specifiek wordt in dit Plan Derde Scheldekruising binnen een zone van 2 km rond verschillende
bestaande Seveso-inrichtingen en rond verschillende bedrijventerreinen, waar nieuwe Seveso-inrichtingen
3
kunnen worden ingeplant, een aandachtsgebied gepland. Deze aandachtsgebieden bij de voorliggende
traces van het Plan Derde Scheldekruising worden getypeerd als "hoofdtransportweg voor wegverkeer" en
als "externe gevarenbron".
Voorliggend ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) werd opgemaakt op initiatief van de Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel (BAM).

2.

INHOUDELIJKE TOETSING

Opstellers van voorliggend RVR
De projectleiding van het RVR gebeurde door de erkend VR-deskundige Bob Gorrens van SGS Belgium.
De projectmedewerker, die auteur is van dit RVR en instond voor de risicoanalyse, is de erkend VRdeskundige Wouter De Clerck van SGS Belgium. Verder heeft ook Manoelle de Clippel meegewerkt als
projectmedewerker van SGS Belgium

De dienst VR oordeelt dat de betrokken VR-deskundigen voldoen aan de toepasselijke regelgeving
inzake erkenning als VR-deskundige.
lnhoud van voorliggend RVR
Algemene vereisten van een RVR zijn opgelegd in het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene
4
bepalingen inzake milieubeleid, titeiiV , Artikel 4.4.3.

De dienst VR oordeelt dat voor/iggend RVR inhoude/ijk vo/doet aan de minimumvereisten van een
RVR nodig voor de be/eidskeuze van een trace Derde Scheldekruising.
Bij de opstelling van voorliggend RVR werd rekening gehouden met de toepasse/ijke richtlijnen van
de dienst VR.

.

Enkele belangrijke specifieke elementen van voorliggend RVR worden in de volgende paragrafen
aangehaald.

2

Hiermee worden stoffen bedoeld die opgenomen zijn in deel 1 van bijlage 1 bij de Seveso 11-richtlijn of die de
vertonen van deel 2 van bijlage 1 bij de Seveso 11-richtlijn.
Zoals gedefinieerd in he! besluit van de Vlaarnse Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels inzake de
ruirntelijke veiligheidsrapportage
4
Titei iV toegevoegd door he! decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van he! decreet van 5 april 1995 houdende
algernene bepalingen inzake rnilieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage,
verschenen in he! Belgisch Staatsblad van 13 februari 2003
~evaarkenrnerken
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2.1 . METHODIEK EN EVALUATIE VAN DE INVLOED VAN HET PLAN DERDE SCHELDEKRUISING OP DE RISICO'S OP
ZWARE ONGEVALLEN VOOR MENS EN MILIEU
2.1.1.METHODIEK

Dit RVR is geen standaard RVR waar bijvoorbeeld een nieuw woongebied wordt gepland in de nabijheid
van Seveso-inrichtingen of waar bijvoorbeeld een nieuw bedrijventerrein voor nieuwe Seveso-inrichtingen
wordt gepland in de nabijheid van een woongebied. Bijgevolg kon voor voorliggend RVR geen
standaardmethodiek, zoals in meerdere eerder goedgekeurde ruimtelijke veiligheidsrapporten, gevolgd
worden en moest er voor dit RVR een aangepaste doeltreffende methodiek ontwikkeld worden.
In voorliggend RVR wordt de invloed van de verschillende alternatieve traces uit het Plan Derde
Scheldekruising op mensrisico's van Seveso-inrichtingen op (semi-)kwantitatieve wijze onderzocht, terwijl
dit voor de invloed op milieurisico's van Seveso-inrichtingen op een kwalitatieve wijze gebeurt. Dit
resulteert in voorliggend RVR tot een rangschikking van de voorliggende traces voor het Plan Derde
Scheldekruising .

De dienst VR gaat akkoord met de gebruikte methodiek voor het voor/iggend RVR.
Mensrisico's van Seveso-inrichtingen
Er werd een methodiek ontwikkeld en gebruikt in voorliggend RVR die volgende algernene invloeden
onderzocht:
lnvloed van het Plan Derde Scheldekruising op bestaande Seveso-inrichtingen;
lnvloed van het Plan Derde Scheldekruising op nieuwe Seveso-inrichtingen;
Veiligheidsrisico's tijdens de bouwfase van weginfrastructuur Derde Scheldekruising op
bestaande Seveso-inrichtingen;
Een nadere omschrijving van de methodiek wordt gegeven in het voorliggend RVR. Enkele kernpunten zijn
de volgende.
1) lnvloed van het Plan Derde Scheldekruising op bestaande Seveso-inrichtingen
Het gaat hierbij om de volgende mogelijke irnpacten :

1. Het falen van een transporteenheid (op de transportweg) dat de oorzaak kan zijn van de vrijzetting
van een gevaarlijke stof uit een installatie bij een Seveso-inrichting , met een zwaar ongeval tot gevolg . Dit
is het gevolg van het feit dat de transportweg als een externe gevarenbron beschouwd wordt voor de
Seveso-inrichting. Dit noemen we in dit verslag "domino-effecten";
2. De aanwezigheid van een grotere populatie, zowel personen op de wert tijdens de bouwfase van
de transportweg als de aanwezigheid van personen op de transportweg na ingebruikname van de
transportweg, in de omgeving van een Seveso-inrichting die aanleiding kan geven tot een verhoging van
de externe risico's (plaatsgebonden risico en/of groepsrisico) van een Seveso-inrichting. Dit noemen we in
dit verslag "impacten van bijkomende populatie op extern risico".

Voor transporteenheden maken de "directe" mensrisico's of anders geformuleerd, mensrisico's inherent
aan de transporten van gevaarlijke stoffen, geen deel uit van de te beschouwen risico's in het kader van de
Seveso-regelgeving (het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg is uitgesloten in de Seveso-11 en
Seveso-111-richtlijn). Bijgevolg worden deze "directe" risico's voor de mens ten gevolge van een ongeval
met een transporteenheid in voorliggend RVR niet beschouwd .
Domino-effecten
Transporteenheden met brandbare vloeistoffen , brandbare gassen of samengeperste gassen kunnen bij
een vrijzetting van die gevaarlijke stoffen schade toebrengen aan bestaande Seveso-installaties.
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Voor het bepalen van mogelijke domino-effecten naar bestaande Seveso-inrichtingen toe ten gevolge van
het beschouwde trace wordt verder onderscheid gemaakt tussen open wegdelen en tunnels van de
betreffende traces.
•

Open wegdelen: voor deze delen van een trace wordt de invloed van het plan Derde
Scheldekruising ten gevolge van de effecten warmtestraling en overdruk (veroorzaakt door het falen
van de transporteenheid) op de installaties van de Seveso-inrichtingen onderzocht. Hierbij worden
volgende stappen doorlopen:
o

Berekening schadeafstanden van transporteenheden naar Seveso-inrichtingen toe
Voor de transporteenheden met brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of
samengestelde gassen worden schadeafstanden (vanaf centrum van het trace) berekend
die afhankelijk zijn van het type receptorinstallaties bij de Seveso-inrichtingen. Dit is in
detail beschreven in voorliggend RVR. In dit verslag vatten we dit samen als volgt.

o

•

Voor brandbare vloeistoffen: in de range van 45 tot 85 m voor warmtestraling ten
gevolge van een plasbrand bij de tankwagen;

•

Voor brandbare gassen: in de range van 115 tot 140 m voor warmtestraling ten
gevolge van een fakkelbrand en in de range van 58 tot 265 m voor
overdrukeffecten ten gevolge van een gaswolkexplosie of fysische explosie van de
gastankwagen;

•

Voor samengeperste gassen : in de range van 70 tot 143 m voor overdrukeffecten
ten gevolge van een fysische explosie van de gastankwagen.

Berekening faalkansen van transporteenheden
Voor de berekening van de faalkansen van de transporteenheden (ongevalsscenario's) op
een trace wordt rekening gehouden met de methodiek die in Nederland gebruikt wordt (ref.
Ministerie van infrastructuur en Milieu, Handleiding Bisicoberekeningen Iransport (HART),
2011 ). Bij deze faalkansberekening wordt rekening · gehouden met het aantal
transporteenheden aan brandbare vloeistoffen, brandbare gassen en samengeperste
gassen, die voor de verschillende traces afgeleid zijn van verkeersmodellen van het
Verkeerscentrum Vlaanderen (zelfde basisgegevens als in plan-MER bij het Plan Derde
Scheldekruising).

o

Nagaan of er domino-effecten zijn
Als de installaties met gevaarlijke stoffen op een Seveso-inrichting op een grotere afstand
liggen dan de schadeafstand van de transporteenheid, zijn er geen domino-effecten
mogelijk.
Als deze installaties binnen de schadeafstand liggen van de transporteenheid, wordt
gesteld dat er domino-effecten kunnen zijn.
Uit een vergelijking van de berekende faalkans voor een ongevalsscenario voor een
transporteenheid op een trace met de faalkans voor de receptorinstallatie van een Sevesoinrichting wordt besloten of er al dan niet significante domino-effecten zijn. lndien de
faalkans voor de transporteenheid minder is dan 10% van de faalkans van de
receptorinstallatie van de Seveso-inrichting spreken we over niet-significante dominoeffecten. Enkel indien de faalkans voor de transporteenheid gelijk is aan of meer is dan
10% van de faalkans van de receptorinstallatie van de Seveso-inrichting spreken we over
significante domino-effecten.

•

Tunnels: voor deze delen van een trace wordt de invloed van het plan voor een derde
Scheldekruising ten gevolge van het instorten van de tunnel onderzocht.

RVR-verslag "Plan Derde Scheldekruising"

4 /1 7

o

Berekening schadeafstanden
Bij het instorten van een tunnel is het mogelijk dat de bovenliggende grond wegzakt
waardoor Seveso-installaties in de omgeving ervan eveneens kunnen inzakken of instorten.
Door het studiebureau RoTS (een tijdelijke handelsvereniging van de bedrijven Grontmij
Belgie, Grontmij Nederland, Witteveen+Bos Nederland en Witteveen+Bos Belgie) werd een
beschrijvende nota opgemaakt waarin voor elk van de weerhouden traces de invloedssfeer
aan beide zijden van de tunnel bepaald werd. De maximale invloedssfeer is voornamelijk
afhankelijk van de diepte waarop de tunnel gelegen is onder het maaiveld . Voor tunnels die
diep onder het maaiveld zijn gelegen, wordt de uitspreiding van de effecten door het
verschuiven van omringende grond groter verondersteld.
De schadeafstanden (invloedsfeer) in dit RVR situeren zich tussen 45 en 75 m (vanaf
centrum van het trace), afhankelijk van de diepte van de tunnel.
We merken op dat er ter hoogte van de tunnelmond bijkomend rekening is gehouden met
de schadeafstand voor fysische explosie, maar dit fenomeen werd mee beschouwd bij de
open wegdelen.

o

Berekening faalkansen
De faalkansen van het instorten van een tunnel werden berekend op basis van de oorzaak
van dergelijk instorten. In voorliggend RVR is gesteld dat aile tunnels voor de verschillende
traces van categorie C zijn . Gelet op het verbod van transport van brandbare gassen voor
overdrukeffecten ten gevolge van een BLEVE of
deze tunnelcategorie C worden
gaswolkexplosie bij faling van een gastankwagen met een brandbaar gas in tunnels niet
beschouwd.
Gastankwagens met andere samengeperste gassen (zuurstof, ... ) die wei door de tunnels
getransporteerd mogen worden, kunnen als gevolg van instantaan falen wei aanleiding
geven tot instorten van de tunnels door overdrukeffecten (koude/warme BLEVE).
Bijkomend kan gemeld worden dat de tunnels slechts bestand zijn tegen een 2 uur durende
brand. Daarom werd ook het scenario plasbrand in een tunnel conservatief beschouwd als
oorzaak voor het instorten van de tunnel. De faalkansen voor het instorten van een tunnel
worden dan ook gelijk gesteld aan de faalkans van respectievelijk een fysische explosie van
het falen van de transporteenheid met samengeperste gassen en een plasbrand ten
gevolge van het falen van de transporteenheid met brandbare vloeistoffen . Bij deze
faalkansberekeningen wordt rekening gehouden met het aantal transporteenheden aan
samengeperste gassen respectievelijk brandbare vloeistoffen, die voor de verschillende
traces afgeleid zijn van verkeersmodellen van het Verkeerscentrum Vlaanderen (zelfde
basisgegevens als in plan-MER bij het Plan Derde Scheldekruising).

o

Nagaan of er domino-effecten zijn
Als de installaties met gevaarlijke stoffen op de Seveso-inrichting op een grotere afstand
liggen dan de schadeafstand van het instorten van een tunnel, zijn er geen domino-effecten
mogelijk.
Als deze installaties binnen de schadeafstand liggen van het instorten van een tunnel,
wordt gesteld dat er domino-effecten kunnen zijn.
Uit een vergelijking van de berekende faalkans voor het instorten van een tunnel op een
trace met de faalkans voor de receptorinstallatie van een Seveso-inrichting wordt besloten
of er al dan niet significante domino-effecten zijn. lndien de faalkans voor de instorten van
een tunnel minder is dan 10% van de faalkans van de receptorinstallatie van de Sevesoinrichting spreken we over niet-significante domino-effecten. Enkel indien de faalkans voor
het instorten van een tunnel gelijk is aan of meer is dan 10% van de faalkans van de
receptorinstallatie van de Seveso-inrichting spreken we over significante domino-effecten.

RVR-verslag "Plan Derde Scheldekruising"

5/17

•

Impact op plaatsgebonden risico en op groepsrisico door domino-effecten
Vervolgens werden de domino-effecten geevalueerd voor de mogelijke verhoging van het
plaatsgebonden risico en van het groepsrisico.
o

Impact op het plaatsgebonden risico door domino-effecten

lndien er geen domino-effecten kunnen zijn, is er geen impact op het plaatsgebonden
risico. Niet-significante domino-effecten geven geen aanleiding tot een significante
risicoverhoging van plaatsgebonden risico of tot een negatieve invloed op de toetsing van
het plaatsgebonden risico.
Significante domino-effecten geven aanleiding tot een significante risicoverhoging van
plaatsgebonden risico of tot een negatieve invloed op de toetsing van het plaatsgebonden
risico.
o Impact op het groepsrisico door domino-effecten
lndien er geen domino-effecten kunnen zijn, is er geen impact op het groepsrisico.
Niet-significante domino-effecten geven geen aanleiding tot een significante
risicoverhoging van groepsrisico of tot een negatieve invloed op de toetsing van het
groepsrisico.
Significante domino-effecten geven aanleiding tot een significante risicoverhoging van
groepsrisico of tot een negatieve invloed op de toetsing van het groepsrisico.
De invloed van domino-effecten op het plaatsgebonden of het groepsrisico werd in voorliggend
RVR op een semi-kwantitatieve of kwalitatieve wijze geevalueerd, m.a.w. de risico's van de
betreffende Seveso-inrichtingen werden niet via een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) zoals in een
omgevingsveiligheidsrapport (OVR) of zoals in een Veiligheidsrapport in het kader van het
Samenwerkingsakkoord (SWA-VR) (her)berekend.
Tevens werd er geevalueerd of deze verhoging van plaatsgebonden of groepsrisico al dan niet
aanleiding kan geven tot een overschrijding van de Vlaamse criteria voor plaatsgebonden risico en
groepsrisico. In geval van dergelijke overschrijding wordt een "negatieve invloed" aan het trace
gekoppeld.

lmpacten van bijkomende populatie weggebruikers op extern risico
Bij het bepalen van mogelijke impact van bijkomende populatie weggebruikers op het extern risico van
bestaande Seveso-inrichtingen zijn er volgende drie belangrijke punten te vermelden:
• net zoals voor elke bepaling van mensrisico's voor zware ongevallen gaat het voor de bepaling van
de bijkomende populatie weggebruikers op een trace ook over de bijkomende populatie
weggebruikers op jaarbasis (dus uitgemiddeld op jaarbasis);
• enkel de weggebruikers op de open wegdelen van een trace worden beschouwd. Het zijn immers
enkel die personen die schade kunnen ondervinden van een zwaar ongeval bij een Sevesoinrichting; de personen die zich in de tunnels bevinden zijn immers beschermd tegen de schadeeffecten van warmtestraling en drukeffecten van een zwaar ongeval bij een Seveso-inrichting.
Tevens wordt er vanuit gegaan dat bij een zwaar ongeval bij een Seveso-inrichting de tunnels in de
nabije omgeving afgesloten zullen worden voor het verkeer, zodat er ook geen schade van
toxische effecten op de tunnelweggebruikers dient onderzocht te worden;
• in voorliggend RVR werden geen nieuwe kwantitatieve risicoanalyses (QRA) uitgevoerd van de
externe risico's van de Seveso-inrichtingen in de omgeving van een trace. Voor hogedrempel
Seveso-inrichtingen wordt een evaluatie gemaakt van de relatieve toename van plaatsgebonden
risico en van groepsrisico ten opzichte van de berekende externe risico's in de eerder opgemaakte
of
veiligheidsrapporten
in
het
kader
van
het
omgevingsveiligheidsrapporten
Samenwerkingsakkoord. Voor lagedrempel Seveso-inrichtingen wordt enkel een kwalitatieve
evaluatie gemaakt, omdat er voor die inrichtingen geen regelgeving is om kwantitatieve
risicoanalyses of veiligheidsrapporten te moeten opmaken.
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Nagaan van impact van bijkomende populatie op de risicobeoordeling van het plaatsgebonden risico
De weggebruikers worden beschouwd als externe populatie van Seveso-inrichtingen . Op basis van de
5
Vlaamse risicocriteria mag de contour van 1o· /jaar voor een Seveso-inrichting zich niet uitstrekken tot
buiten de terreingrens. Dit houdt in dat er in principe dus geen externe personen binnen de contour van
1 5/jaar aanwezig mogen zijn.
De populatie aan weggebruikers heeft daarom geen impact als ze niet gelegen is binnen de contour
5
van het plaatsgebonden risico van 10. /jaar.
5
lndien de populatie aan weggebruikers zich bevindt binnen de contour van 10. /jaar, noemen we de
impact significant.

o·

Nagaan van impact van bijkomende populatie op de risicobeoordeling van het groepsrisico
De weggebruikers worden toegevoegd aan de externe populatie waarvoor de groepsrisico's van
Seveso-inrichtingen kunnen berekend worden .
Op basis van de Vlaamse risicocriteria mag de groepsrisicocurve voor een Seveso-inrichting een
grenswaardelijn niet overschrijden .
De risicoverhoging door populatie aan weggebruikers is daarom niet significant als de
groepsrisicocurve de grenswaardelijn (= Vlaams criterium voor e~terne risico's) niet overschrijdt. lndien
de risicoverhoging door populatie aan weggebruikers tot gevolg heeft dat de groepsrisicocurve de
grenswaardelijn (=VIaams criterium voor externe risico's) overschrijdt, is de impact significant.
We merken op dat in voorliggend RVR werd nagegaan met welke populatie rekening werd gehouden
bij de bepaling van het groepsrisico van de Seveso-inrichting. lngeval deze populatie voldoende
conservatief werd ingeschat kan besloten worden dat de bijkomende populatie geen significante
invloed zal hebben op de ligging van de groepsrisicocurve uit de bestaande veiligheidsrapporten.

Milieurisico's van Seveso-inrichtingen
Voor de milieurisico's gebeurt de beoordeling op een kwalitatieve wijze.
Voor milieurisico's gaat het om de mogelijke indirecte impacten op het milieu, namelijk bij het falen van een
transporteenheid (op de transportweg) dat de oorzaak kan zijn van de vrijzetting van een gevaarlijke stof uit
een installatie bij een Seveso-inrichting, met een zwaar ongeval tot gevolg. Dit is het gevolg van het feit
dat de transportweg als een externe gevarenbron beschouwd wordt voor de Seveso-inrichting. Net zoals
voor mensrisico's noemen we dit "domino-effecten"..
Voor transporteenheden maken de "directe" milieurisico's of anders geformuleerd, milieurisico's inherent
aan de transporten van gevaarlijke stoffen, geen deel uit van de te beschouwen risico's in het kader van de
Seveso-regelgeving (het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg is uitgesloten in de Seveso-11 en
Seveso-111-richtlijn). Bijgevolg worden deze "directe" risico's voor het milieu ten gevolge van een ongeval
met een transporteenheid in voorliggend RVR niet beschouwd.
De methodiek voor milieurisico's van Seveso-inrichtingen die voor de verschillende traces werd gebruikt
kan op grate lijnen als volgt worden omschreven.
De geplande transportwegen worden als externe gevarenbron beschouwd naar de Seveso-inrichtingen toe.
Bijgevolg wordt de impact op de milieurisico's van Seveso-inrichtingen besproken worden aan de hand van
mogelijke domino-effecten.
Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-inrichtingen na te
gaan in het kader van milieurisico's, wordt vooreerst nagegaan welke traces aanleiding kunnen geven tot
significante domino-effecten. Voor de Seveso-inrichtingen waar significante domino-effecten verwacht
kunnen worden, wordt geevalueerd of er door de Seveso-inrichting voldoende preventieve en
schadebeperkende maatregelen zijn genomen om milieurisico's te voorkomen en/of te beperken, zoals
beschreven in hun eerder opgestelde veiligheidsrapporten of andere veiligheidsdocumenten.
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2) lnvloed van het Plan Derde Scheldekruising op nieuwe Seveso-inrichtingen

Mensrisico's van Seveso-inrichtingen
Een trace mag er niet toe leiden dat er onaanvaardbare risico's ontstaan op bedrijventerreinen waar
nieuwe Seveso-inrichtingen zich mogen vestigen of waar bestaande bedrijven zich tot nieuwe Sevesoinrichtingen mogen ontwikkelen.
Zoals voor de invloed van het plan Derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-inrichtingen, wordt oak
hier onderscheid gemaakt tussen de open wegdelen en de tunneldelen. Oak in het onderzoek van deze
invloed wordt ter hoogte van de tunnelmond rekening gehouden met mogelijke overdrukeffecten als gevolg
van een fysische explosie in de tunnel.
Om de invloed van het plan Derde Scheldekruising op nieuwe Seveso-inrichtingen na te gaan, worden
voor de traces volgende stappen doorlopen:
1. De gebieden waar Seveso-inrichtingen zich in de toekomst kunnen vestigen of waar Sevesoinrichtingen geografisch kunnen uitbreiden worden ge"inventariseerd binnen de maximale schadeafstand
(van een ongeval met transporteenheden) rand het betrokken trace. Hierbij wordt rekening gehouden met
de actuele bestemming van de gebieden random het beschouwde trace, zoals vermeld op het gewestplan
(aangeduid als 'gebied voor vervuilende industrie' of als 'gebied voor milieubelastende industrieen') of op
een goedgekeurd RUP en/of BPA.
2. De invloed van het voorliggend plan Derde Scheldekruising op nieuwe inrichtingen wordt berekend
op basis van de oppervlakte van de (geplande) bedrijventerreinen die binnen deze schadeafstand gelegen
is. Hierdoor kunnen de traces vergeleken worden met elkaar om na te gaan welk traces het minste of
meeste invloed hebben.

Milieurisico's van Seveso-inrichtingen
Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de nieuwe Seveso-inrichtingen na te
gaan in het kader van milieurisico's, wordt dezelfde methodiek gebruikt zoals voor mensrisico's.

3) lnvloed van de bouwfase van weginfrastructuur Derde Scheldekruising op bestaande Seveso-

inrichtingen
Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen er risico's ontstaan, zowel vanuit de bouwwerf uit
naar de omliggende Seveso-inrichtingen als omgekeerd. Hoewel dit stricto sensu geen onderdeel uitmaakt
van een ruimtelijk veiligheidsrapport hebben de VR-deskundigen het raadzaam geacht dit te behandelen in
voorliggend RVR. Vooral de verwachtingen dat de bouwwerken meerdere jaren kunnen duren en dat een
groat aantal personen als werfpersoneel aanwezig kan zijn, worden hierbij belangrijk geacht. Aangezien
evenwel nu nag niet geweten is welk aantal werfpersoneel op welke locati~ zal aanwezig zijn, worden de
risico's kwalitatief besproken, zodat mogelijke aandachtspunten reeds aangeduid kunnen worden in
voorliggend rapport.
1) Impact op Seveso-inrichtingen ten gevolge van ongevallen op de bouwwerf

Betreffende de mogelijke risico's vanuit de werkzaamheden op het trace naar de Seveso-inrichtingen
toe, zal hoofdzakelijk rekening gehouden worden met de volgende mogelijke invloeden:
1.

Verzakkingen door werken aan tunnels of sleuven

Bij werkzaamheden aan het trace, waarbij tot op meerdere meters diep dient gegraven te worden ,
bestaat de mogelijkheid op plaatselijke verzakkingen waardoor risico's ontstaan naar nabijgelegen Sevesoinrichtingen. Voor deze risico's werden de tracedelen weerhouden waarbij tot op meerdere meters diepte
gegraven wordt. Het gaat hierbij om zowel de tunneldelen als de tracedelen die als sleuf uitgevoerd zullen
worden. Werkzaamheden aan open wegdelen ter hoogte van het maaiveld worden dus niet relevant
geacht. Voor de risico's ten gevolge van de werken aan tunneldelen wordt rekening gehouden met de
maximale invloedssfeer (zie eerder: tussen 45m en 75m vanaf het centrum van het trace) ten gevolge van
het instorten van de tunnel rand het betrokken trace . Voor de werken aan sleuven kan men stellen dat de
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diepte van de sleuven meestal minder diep is dan bij de tunneldelen, maar conservatief werd rekening
gehouden met dezelfde invloedssfeer als voor de tunneldelen. De traces werden kwalitatief met elkaar
vergeleken op basis van Seveso-inrichtingen waarvan de installaties - welke relevant zijn met betrekking
tot externe risico's- gelegen zijn binnen de weerhouden invloedssfeer rand de tunnels of sleuven.

2.

Ongevallen met materieel (kranen, e.a.) bij werken op aile wegdelen

Naast risico's ten gevolge van verzakkingen worden eveneens ongevallen met materieel relevant
geacht in het kader van voorliggend RVR. Hierbij wordt voornamelijk verwezen naar het omvallen van
bouwkranen. Om de verschillende alternatieve traces met elkaar te kunnen vergelijken wordt rekening
gehouden met een schadeafstand van 100 meter vanaf het centrum van het trace. Hierbij worden niet
enkel de open wegdelen weerhouden maar ook de tunneldelen/sleuven. De traces worden kwalitatief met
elkaar vergeleken op basis van Seveso-inrichtingen waarvan de installaties - welke relevant zijn met
betrekking tot externe risico's - gelegen zijn binnen de vermelde afstand van 100 meter rand het centrum
van het beschouwde trace.

2) Impact op Seveso-inrichtingen ten gevolge aanwezigheid van bijkomende populatie aan
werfpersoneel

Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen risicoverhogingen optreden bij Sevesoinrichtingen doordat bijkomende personen (werfpersoneel) aanwezig kunnen zijn nabij deze Sevesoinrichtingen. De impact op Seveso-inrichtingen ten gevolge de aanwezigheid van werfpersoneel wordt
besproken op basis van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de Seveso-inrichtingen:
1.

Impact op plaatsgebonden risico

Personen op de bouwwerf worden, vanuit de omliggende Seveso-inrichting, beschouwd als "externe
personen". Hiervoor geldt het criterium dat voor deze externe person en het plaatsgebonden risico niet
hoger mag zijn dan 1 5/jaar. Dit betekent dat voor Seveso-inrichtingen deze risicocontour niet tot buiten
hun terreingrenzen mag reiken . Bijgevolg worden enkel de dichtstbij gelegen Seveso-inrichtingen
besproken t.o.v. het beschouwde trace. De traces worden kwalitatief met elkaar vergeleken op basis van
Seveso-inrichtingen waarvan de risicocontour van 1o·5/jaar tot aan of over het beschouwde trace reikt.

o·

2. Impact op groepsrisico
Op plaatsen van de bouwwerf waar veel personen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, is het mogelijk dat
een risicoverhoging optreedt van het groepsrisico van nabijgelegen Seveso-inrichtingen. Aangezien nu
nog niet geweten is hoeveel personen op welke plaats aanwezig kunnen zijn, zullen de traces kwalitatief
met elkaar vergeleken worden op basis van de ligging van de traces nabij Seveso-inrichtingen . Hierbij
worden traces die langs meerdere Seveso-inrichtingen passeren, als minder gunstig beschouwd dan
traces welke langs minder Seveso-inrichtingen passeren. Deze werkwijze kan als maatgevend
beschouwd worden voor de impact op het groepsrisico.

RVR-verslag "Plan Derde Scheldekruising"

9 /17

2.1.2.EVALUATIE VAN PLAN DERDE SCHELDEKRUISING OP BESTAANDE SEVESO-INRICHTINGEN

Voorliggend RVR gaat uit van de situatie van de bestaande Seveso-inrichtingen op 5 december 2013.
In het voorliggend RVR wordt uitvoerig uiteengezet op welke wijze tot de conclusie of er al of niet impact op
een Seveso-inrichting is en of deze impact significant is vanuit het oogpunt externe veiligheid.
Op basis van de in 2.1.1. 1) beschreven methodiek worden volgende resultaten bekomen:
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Voor de invulling van de tabel wordt volgende legende gebruikt:
0:

er wordt geen impact verwacht
er wordt impact verwacht, maar deze is niet significant
er wordt impact verwacht en deze is wei significant, of de impact wordt als negatief beschouwd
De cijfers bij - en - - geven het aantal Seveso-inrichtingen aan waar impact verwacht wordt.
Uit de evaluatie in voorliggend RVR bleek dat er enkel voor de traces Meccano en Meccano 1 voor een
beperkt aantal bestaande Seveso-inrichtingen een significante invloed op de externe veiligheid was,
namelijk voor ExxonMobil Petroleum & Chemical (Antwerpen), Lanxess Rubber, Sea-Tank Terminal
Antwerp - Hansadok en SGS Belgium (zie hiervoor oak naar 2.1 .6. voor meer details over de
veiligheidsrnaatregelen met betrekking tot deze traces en deze Seveso-inrichtingen).

Conclusie
Op basis van de impact op bestaande Seveso-inrichtingen wordt in voorliggend RVR tot volgende
rangschikking gekomen (waarbij een hager nummer als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe
veiligheid naar Seveso-inrichtingen):

1. Centrale tunnel en Extra kruising t.h .v. Kennedytunnel
2. Oosterweel noord en Oosterweel
3.

Meccano en Meccano 1
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Naast de mogelijke impacten op het risico van bestaande Seveso-inrichtingen kunnen de volgende
aandachtspunten met betrekking tot de bedrijfsvoering bij enkele Seveso-inrichtingen nog vermeld worden:
•

Het trace 'Mecca no 1' kruist enkele bovengrondse leidingen van Exxon Mobil Petroleum &
Chemical. Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van ExxonMobil Petroleum & Chemical.
lndien dit trace uitgevoerd wordt, dient op voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan
niet uit dienst genomen moeten worden , gedurende welke periode, ...

•

Door het uitvoeren van het trace 'Mecca no 1' komen open wegdelen van het op- en
afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers blootgesteld
5
zullen worden aan een plaatsgebonden risico dat hager is dan 1o· /jaar vanuit de Seveso-inrichting
ExxonMobil Petroleum & Chemical, hetgeen een overschrijding van het Vlaamse risicocriterium
voor dit plaatsgebonden risico zou betekenen .

•

Op het trace 'Mecca no 1' zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, behorende tot
Vopak Terminal Eurotank. Door het uitvoeren van dit trace zouden bijgevolg deze twee
opslagtanks moeten verdwijnen. In voorliggend RVR werd besloten dat het trace 'Meccano 1'
geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank, op voorwaarde dat de 2 opslagtanks bij Vopak
Terminal Eurotank komen te vervallen of buiten de schadeafstand van de transportweg worden
geplaatst.

2.1.3. EVALUATIE VAN PLAN DERDE SCHELDEKRUISING OP POTENTIEEL NIEUWE SEVESO·INRICHTINGEN
Op basis van de in 2.1.1. 2) beschreven methodiek worden volgende resultaten bekomen:

Maximale oppervlakte (in ha)
van bedrijfsterreinen voor potentieel nieuwe
Seveso-inrichtingen binnen de maximale
schadeafstand van het trace
Trace
Centrale tunnel

104

Mecca no

269

Meccano 1

282

Oosterweel noord

157

Oosterweel

189

Extra-kruising t.h.v. Kennedytunnel

104

Conclusie
Op basis van de impact op potentieel nieuwe Seveso-inrichtingen wordt in voorliggend RVR tot
volgende rangschikking gekomen (waarbij een hager nummer als negatiever beschouwd wordt op vlak van
externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen):

1.

Centrale tunnel en Extra kruising t. h.v. Kennedytunnel

2.

Oosterweel noord en Oosterweel

3.

Meccano en Meccano 1
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2.1 .4.EVALUATIE VAN BOUWFASE VAN WEGINFRASTRUCTUUR DERDE SCHELDEKRUISING OP BESTAANDE
SEVESO· INRICHTINGEN

Gelet op de beperkte beschikbare informatie in deze fase voor het plan Derde Scheldekruising te
Antwerpen met betrekking tot de bouwfase, werd de evaluatie eerder grofmazig gedaan, waarbij
voornamelijk mogelijke aandachtspunten beschouwd werden.
Op basis van de in 2.1.1. 3) beschreven methodiek worden volgende resultaten bekomen :
• Impact op Seveso-inrichtingen ten gevolge van ongevallen op de bouwwerf
Met betrekking tot mogelijke verzakkingen tijdens de bouwfase blijkt dat enkel mogelijke impact
verwacht wordt op Seveso-inrichtingen ten gevolge van de traces 'Meccano' en 'Meccano 1'. Voor de
overige traces wordt geen impact verwacht.

•

Met betrekking tot het mogelijk omvallen van een kraan tijdens de bouwfase blijkt dat dat enkel
mogelijke impact verwacht wordt op Seveso-inrichtingen ten gevolge van de traces 'Meccano',
'Mecca no 1' en 'Oosterweel noord'. Voor de overige traces wordt geen impact verwacht.
Impact op Seveso-inrichtingen ten gevolge van aanwezigheid van bijkomende populatie aan
werfpersoneel
Voor de impact op de beoordeling van het plaatsgebonden risico blijkt dat enkel de traces 'Meccano'
en 'Mecca no 1' aanleiding kunnen geven tot mogelijke impact aangezien ter hoogte van deze traces
enkele Seveso-inrichtingen zijn waarvan de isorisicocontour van 10-5/jaar tot aan of over deze traces
reiken. Bij de overige traces zijn er geen Seveso-inrichtingen waarvan deze isorisicocontour tot aan of
over deze traces reiken.
Met betrekking tot de impact op het groepsrisico blijkt dat de traces 'Centrale tunnel' en 'Extra
kruising t.h.v. Kennedytunnel' tot de minste impact leiden aangezien voor deze traces het minste
Seveso-inrichtingen in de omgeving aanwezig zijn. De traces 'Mecca no' en 'Mecca no 1' doorkruisen
het Antwerpse havengebied en worden bijgevolg beschouwd als de traces met de meeste impact,
aangezien er diverse Seveso-inrichtingen in de nabije omgeving gesitueerd zijn. De traces 'Oosterweel'
en 'Oosterweel noord' doorkruisen eveneens het Antwerpse havengebied, maar voor deze traces zijn er
minder Seveso-inrichtingen in de omgeving gesitueerd dan voor de traces 'Meccano' en 'Meccano 1'
zodat voor deze traces minder impact verwacht wordt.
Conclusie

Op basis van de impact van de bouwfase van weginfrastructuur op bestaande Seveso-inrichtingen
word! in voorliggend RVR tot volgende rangschikking gekomen (waarbij een hager nummer als negatiever
beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen).

1.

Centrale tunnel en Extra kruising t.h.v. Kennedytunnel

2.

Oosterweel noord en Oosterweel

3.

Meccano en Meccano 1

Zoals eerder beschreven in 2.1.2. zijn er bij dit trace bovendien een aantal aandachtspunten met
betrekking tot de bedrijfsvoering .
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2.1.5.MILIEURISICO'S VAN SEVESO-INRICHTINGEN

De traces 'Meccano' en 'Meccano 1' worden negatiever beschouwd voor hun impact op milieurisico's
van nabijgelegen Seveso-inrichtingen, aangezien voor deze traces significante domino-effecten verwacht
worden. Het optreden van deze mogelijke domino-effecten kan door de bestaande Seveso-inrichtingen
echter ondervangen worden doordat voldoende preventieve en .schadebeperkende maatregelen
beschreven zijn.
Op basis van deze bespreking kan de evaluatie van de milieurisico's van bestaande Sevesoinrichtingen als volgt weergegeven worden (waarbij een hoger nummer als negatiever beschouwd wordt op
vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen):

1.

Centrale tunnel en Extra Kruising t.h.v. Kennedytunnel, Oosterweel en Oosterweel noord

2.

Meccano en Meccano 1

Tevens wordt besloten dat met betrekking tot de impact van de traces op mogelijke milieurisico's van
nieuwe Seveso-inrichtingen, dezelfde evaluatie wordt weerhouden als voor de mensrisico's. De traces
kunnen bijgevolg als volgt gerangschikt worden:

1.

Centrale tunnel en Extra Kruising t.h.v. Kennedytunnel

2.

Oosterweel en Oosterweel noord

3.

Meccano en Meccano 1

Conclusie
Samengevat kan de evaluatie van de milieurisicoanalyse als volgt weergegeven worden (waarbij een
hoger nummer als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen):

1.

Centrale tunnel en Extra Kruising t.h.v. Kennedytunnel

2.

Oosterweel en Oosterweel noord

3.

Meccano en Meccano 1

2.1.6.VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN

De volge nde aanbevelingen zoals vermeld in het voorliggend RVR zijn van belang bij de latere fase
voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met betrekking tot de Derd e
Scheldekruising.

Aile traces
Voor aile traces wordt aanbevolen afspraken te maken inzake de noodplanning/risico's van naburige
Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, plaats van de werfketens, de aanwezigheid van
werfpersoneel,... v66r aanvang van de werkzaamheden en met name voor die locaties waar aanwezigheid
verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de terreingrens of binnen de gerapporteerde effectafstand van
Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-inrichtingen noodzakelijk is.

Meccano trace
Voor vier Seveso-inrichtingen (ExxonMobil Petroleum & Chemical (Antwerpen), Lanxess Rubber, SeaTank Terminal Antwerp - Hansadok en SGS Belgium) wordt een significante impact verwacht op het
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plaatsgebonden risico. Bijgevolg dienen voor deze Seveso-inrichtingen de nodige maatregelen genomen
te worden. Dit kan in principe door te vermijden dat relevante installaties van deze Seveso-inrichtingen
zouden falen bij een eventuele tunnelinstorting (bijvoorbeeld door het verplaatsen van de relevante
installaties van de Seveso-inrichtingen, of van het geplande trace tot buiten de maximale invloedssfeer ten
gevolge van tunnelinstorten).
In geval van keuze van dit trace dient in de later op te maken project-MER een verdere studie te
gebeuren naar de gepaste maatregelen.

Meccano 1 trace
Voor Lanxess Rubber wordt een significante impact verwacht op het plaatsgebonden risico. Bijgevolg
dienen voor deze Seveso-inrichting de nodige maatregelen genomen te worden. Dit kan in principe door te
vermijden dat relevante installaties van deze Seveso-inrichtingen zouden falen bij een eventuele
tunnelinstorting (bijvoorbeeld door het verplaatsen van de relevante installaties van de Seveso-inrichtingen,
of van het geplande trace tot buiten de maximale invloedssfeer ten gevolge van tunnelinstorten).
Verder wordt ook een wijziging van de risicobeoordeling verwacht van het externe plaatsgebonden
mensrisico van ExxonMobil Petroleum & Chemical ten gevolge van het beschouwde trace. Hierbij kunnen
in principe de volgende (niet-limitatieve) maatregelen vermeld worden met betrekking tot het
plaatsgebonden risico van ExxonMobil Petroleum & Chemical:
•

risicobepalende installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical (voornamelijk de bovengrondse
leidingen) verwijderen;

•

technische rnaatregelen ter hoogte van de open wegdelen van het geplande op- en afrittencomplex
uitvoeren waardoor de weggebruikers niet meer worden blootgesteld aan de mogelijke effecten
afkomstig van de risicobepalende installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical (bijvoorbeeld
door het dicht maken van de geplande open wegdelen van het op-en afrittencomplex).

In geval van keuze van dit trace dient in de later op te maken project-MER een verdere studie te
gebeuren naar de gepaste maatregelen.
Zoals eerder beschreven in 2.1. 2. zijn er bij dit trace bovendien een aantal aandachtspunten met
betrekking tot de bedrijfsvoering.
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2.2.

0PGAVE VAN MOEILIJKHEDEN, TECHNISCHE LEEMTEN EN ONTBREKENDE KENNIS

In voorliggend RVR werd een opsomming gemaakt van moeilijkheden en leemten in de kennis. De
dienst VR selecteert hieruit de volgende als meest belangrijke:
Gebrek aan richtlijnen met betrekking tot de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport.
(methodologische leemte)
Een algemene methodiek voor de opmaak van een RVR is (nog) niet opgelegd in Richtlijnen. Deze
moeilijkheid doet zich voor zowel voor de analyse van mensrisico's als van milieurisico's ten gevolge
van zware ongevallen bij Seveso-inrichtingen. Hierdoor moet de erkende VR-deskundige beroep doen
op zijn expertise voor keuze van een methodiek.
Gebrek aan gegevens m.b.t. transport van gevaarlijke goederen via de weg (leemte met
betrekking tot gegevens en methodologische leemte)
Er zijn momenteel voor het wegennet in het Vlaamse gewest (evenals voor heel Belgie) te weinig
gegevens beschikbaar over de aard en de hoeveelheden van getransporteerde gevaarlijke stoffen.
Daarom werd het aantal transporteenheden op een weg bepaald op basis van verkeerssimulaties
uitgevoerd door het Verkeerscentrum Vlaanderen en vervolgens werd voor het aandeel aan een
bepaald type ADR-transport en/of het transport van bepaalde gevaarlijke producten eenzelfde vast
percentage toegepast op aile traces.
Voor de mogelijke ongevalsscenario's en de bijhorende kansen van zware ongevallen met
transporteenheden werd rekening gehouden met de referenties van het Toegepast Wetenschappelijk
Onderzoek Leefmilieu (TWOL) in het kader van het ontwikkelen van een risicoanalysesysteem voor de
externe risico's van transport van gevaarlijke stoffen. Deze onderzoeksprojecten gebeurden in opdracht
van de dienst VR. Momenteel is er nog een onderzoeksproject in uitvoering, zodat er in dit voorliggend
RVR geen beroep kon worden gedaan op finale resultaten voor dat risicoanalysesysteem.

'
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3.

CONCLUSIE VAN HET VEILIGHEIDSRAPPORT

Uit voorliggend RVR en uit de evaluaties beschreven in 2.1.2. tot en met 2.1.5. van dit verslag, resulteert
volgende rangsch ikking voor een globale evaluatie (waarbij een hoger nummer als negatiever beschouwd
wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen}:
1. Centrale tunnel en Extra Kruising t.h.v. Kennedytunnel
2. Oosterweel noord en Oosterweel
3. Meccano en Meccano 1
Voor het trace Meccano wordt vier Seveso-inrichtingen (ExxonMobil Petroleum & Chemical (Antwerpen},
Lanxess Rubber, Sea-Tank Terminal Antwerp- Hansadok en SGS Belgium} en voor het trace Meccano 1
voor twee inrichtingen (ExxonMobil Petroleum & Chemical (Antwerpen} en Lanxess Rubber} een
significante impact verwacht op de externe risico's.
Naast de rnogelijke impacten op het risico van bestaande Seveso-inrichtingen kunnen de volgende
aandachtspunten met betrekking tot de bedrijfsvoering bij enkele Seveso-inrichtingen nog vermeld worden:
•

Het trace 'Mecca no 1' kruist enkele bovengrondse leidingen van Exxon Mobil Petroleum &
Chemical. Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van ExxonMobil Petroleum & Chemical.
lndien dit trace uitgevoerd wordt, dient op voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan
niet uit dienst genomen moeten worden, gedurende welke periode,...

•

Door het uitvoeren van het trace 'Mecca no 1' komen open wegdelen van het op- en
afrittencornplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers blootgesteld
zullen worden aan een plaatsgebonden risico dat hoger is dan 10'5/jaar vanuit de Seveso-inrichting
ExxonMobil Petroleum & Chemical, hetgeen een overschrijding van het Vlaamse risicocriterium
voor dit plaatsgebonden risico zou betekenen.

•

Op het trace 'Meccano 1' zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, behorende tot
Vopak Terminal Eurotank. Door het uitvoeren van dit trace zouden bijgevolg deze twee
opslagtanks moeten verdwijnen. In voorliggend RVR werd besloten dat het trace 'Meccano 1'
geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank, op voorwaarde dat de 2 opslagtanks bij Vopak
Terminal Eurotank komen te vervallen of buiten de schadeafstand van de transportweg worden
geplaatst.

De dienst VR wil opmerken dat volgens haar inzichten de impact van de Derde Scheldekruising op
bestaande Seveso-inrichtingen belangrijk is omwille van de expliciete bepalingen die daaromtrent in de
Seveso 11-richtlijn, en ook Seveso 111-richtlijn, zijn opgenornen. lmmers, de EU-Iidstaten worden geacht in
hun beleid de risico's voor personen in de omgeving van bestaande inrichtingen niet te vergroten door
nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe weg infrastructuur, rond bestaande Seveso-inrichtingen.
In het kader van de impacten van dit Plan Derde Scheldekruising op potentieel nieuwe Seveso-inrichtingen
wil de dienst VR opmerken dat dergelijke nieuwe inrichtingen voorafgaand aan de vestiging of de
exploitatie als Seveso-inrichting een vergunningsaanvraag moeten indienen en dat er in die procedure
geevalueerd wordt of de vergunning al dan niet gegeven wordt en of er
bijzondere
vergunningsvoorwaarden moeten vervuld worden.
Volgens de dienst VR kunnen de impacten van het nog te kiezen trace voor Derde Scheldekruising op
bestaande Seveso-inrichtingen, voor zover dit nodig is, meer in detail bestudeerd en geanalyseerd worden
in de later op te stellen project-MER ter gelegenheid van het project voor de uitvoering van het gekozen
trace. Op basis hiervan kunnen de meest gepaste maatregelen met betrekking tot het gekozen trace
voorgesteld worden.
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4.

ADVIES VAN DE DIENST VEILIGHEIDSRAPPORTERING

De traces die als beste naar voor komen op vlak van externe veiligheid van Seveso-inrichtingen zijn de
traces Centrale tunnel en Extra Kruising t.h.v. Kennedytunnel. Tussen beide traces is er geen significant
verschil aan mogelijke impact op externe veiligheid van Seveso-inrichtingen. De dienst VR adviseert een
van deze traces in aanmerking te nemen voor een Derde Scheldekruising.
De traces Oosterweel en Oosterweel noord scoren nagenoeg gelijk voor impacten op externe veiligheid
van bestaande Seveso-inrichtingen. Bij de evaluatie van de traces van Oosterweel noord en Oosterweel
werden immers geen significante impacten op de externe veiligheid van bestaande Seveso-inrichtingen
vastgesteld. Beide traces Oosterweel en Oosterweel noord scoren voor de impacten op mogelijke vestiging
van nieuwe Seveso-inrichtingen en voor veiligheidsrisico's tijdens bouwfase van weginfrastructuur minder
goed dan de traces Centrale tunnel en Extra Kruising bij Kennedytunnel.
De dienst VR adviseert beide traces Oosterweel en Oosterweel noord als gunstig op vlak van externe
veiligheid van Seveso-inrichtingen, mits voldaan wordt aan gepaste veiligheidsmaatregelen voor de
veiligheidsrisico's tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur.
Omwille van de vastgestelde negatieve impacten van de traces Meccano en Meccano 1 op Sevesoinrichtingen, zoals onder meer de significante impacten op de externe veiligheid van bestaande Sevesoinrichtingen, adviseert de dienst VR om deze traces niet in aanmerking te nemen voor een Derde
Scheldekruising.

5.

BESLUIT

Het voorliggend ruimtelijk veiligheidsrapport is opgesteld vo/gens de ge/dende rege/geving en
bevat de elementen die deze rege/geving voorschrijft.
De dienst VR keurt het voorliggend ruimtelijk veiligheidsrapport bij het Plan Derde Scheldekruising
goed.

Marc Bogaert
Dossierbehandelaar
Dienst Veiligheidsrapportering
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