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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
  RVR-AV-1067  
 
vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 
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erwin.marien@vlaanderen.be 
 
 

Betreft: RUP ‘Friendship-site’ te Antwerpen 
(startnota - versie juni 2019) 

 
 
 
Geachte, 
 
 
 
Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van het Team Externe Veiligheid 
van mijn directie. 
 
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 dient in het beleid inzake ruimtelijke ordening rekening gehouden te wor-
den met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen Seveso-inrichtingen 
enerzijds en aandachtsgebieden2 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-in-
richtingen (kunnen) blootgesteld worden als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die inrichtin-
gen. 
 
Het voorliggende RUP ‘Friendship-site’ beoogt de herontwikkeling van het betrokken gebied tot een samenhan-
gend en levendig stadsdeel. 
 

                                              
1 Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken 
zijn. 
2 Aandachtsgebieden zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse regering van 26/01/2007 houdende nadere regels 
inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage ([BVR RVR]). 

Aan de initiatiefnemer van het RUP 
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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 26/01/2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage ([BVR 
RVR]). 
 
Hieronder vat het Team Externe Veiligheid de resultaten en de conclusie van zijn onderzoek samen. Hij gaat 
daarbij uit 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. 

• Het plangebied omvat woongebied (wat door [BVR RVR] bestempeld wordt als een aandachtsgebied). 
 
Het plangebied is gelegen binnen de consultatiezone3 van twee bekende Seveso-inrichtingen, te weten: 

• ARLANXEO Belgium, een hogedrempelinrichting, gelegen op ruim 3.900 m ten westen van het plange-
bied4, op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht, 

• 3M Belgium, een hogedrempelinrichting, gelegen op ruim 4.200 m ten westen van het plangebied, op het 
grondgebied van de gemeente Zwijndrecht. 

 

Het Team Externe Veiligheid heeft voldoende kennis van de externe effecten en het externe mensrisicobeeld 
van deze Seveso-inrichtingen om te besluiten dat het plan geen aanzienlijke bijkomende effecten op het vlak 
van de externe veiligheid zal genereren, en beslist daarom dat bij het RUP ‘Friendship-site’ geen ruimtelijk 
veiligheidsrapport moet opgemaakt worden. 
 
Het Team Externe Veiligheid vraagt om in het verdere verloop van het proces, in de diverse toekomstige nota’s 
die het proces nog zal voortbrengen, aan het aspect externe veiligheid een volwaardige plaats te geven, door 
onder meer voorliggend advies op gepaste wijze in die nota’s te verwerken.  
 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Lina Grooten 
Directiemanager 
Directie Gebiedsontwikkeling 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 

                                              
3 Een consultatiezone is een door het Team Externe Veiligheid vastgelegde zone rond een Seveso-inrichting, en dit op basis 
van de kennis van de externe effecten en van het externe mensrisico van die Seveso-inrichting (zie ook [BVR RVR]). Ruim-
telijke ontwikkelingen binnen een consultatiezoen moeten aan het Team Externe Veiligheid ter advies voorgelegd worden. 
4 Er wordt de kortste afstand tussen het plangebied en het terrein van de inrichting gegeven, zoals gemeten op een lucht-
foto (Geopunt Vlaanderen). 


