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Betreft: RUP ‘Sint-Anneke Plage’ te Antwerpen 
Bijstelling advies RVR-AV-1068 dd. 17/07/2019 n.a.v. nieuwe informatie 

 
 
 
Geachte, 
 
 
 
Op 17/07/2019 bracht het Team Externe Veiligheid een eerste advies1 uit over het RUP ‘Sint-Anneke-Plage’. 
In dit advies vroeg het Team Externe Veiligheid nader onderzoek naar de impact van het RUP op het externe 
mensrisico van de Seveso-inrichtingen wiens consultatiezone het plangebied geheel of gedeeltelijk omsluit, 
in het bijzonder op het groepsrisico van deze inrichtingen. 
 
Op 18/03/2020 ontving het Team Externe Veiligheid een nota externe veiligheid2, opgesteld door een erkend 
VR-deskundige, waarin dit onderzoek werd gevoerd.  
 
De nota concludeert dat het RUP geen of geen noemenswaardige invloed heeft op het groepsrisico van de 
betrokken Seveso-inrichtingen, en dat deze inrichtingen blijven voldoen aan het in Vlaanderen gestelde cri-
terium voor het groepsrisico. 
 
Het Team Externe Veiligheid heeft de nota bestudeerd, en sluit zich aan bij de conclusie ervan.  
 
  

 
1 Brief met kenmerk RVR-AV-1068 dd. 17/07/2019 
2 “Nota aspect externe veiligheid bij het RUP ‘Sint-Anneke-Plage’ ”, doc. SAF19090110 van 17/03/2020, opgesteld door 
erkend VR-deskundige Frank Maesen van de firma Sertius te Leuven in opdracht van de firma SWECO Belgium NV te 
Antwerpen 
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Bijgevolg meent het Team Externe Veiligheid dat, mits inachtneming van de beperkingen van de populatie 
(zie ook verder), het RUP te verzoenen is met de aanwezigheid van de Seveso-inrichtingen, en beslist daarom 
dat bij het RUP geen ruimtelijk veiligheidsrapport meer moet gemaakt worden. 
 
Deze beslissing vervangt het eerder uitgebrachte advies RVR-AV-1068 dd. 17/07/2019. 
 
 
BELANGRIJK AANDACHTSPUNT 
De conclusies van de nota externe veiligheid, en de vaststellingen door en de daarop gebaseerde beslissing 
van het Team Externe Veiligheid steunen op begrootte toekomstige populaties in de verschillende delen van 
het plangebied, hierbij onderscheid makend tussen weekdag/weekenddag, overdag/nacht en binnen/buiten. 
Voor het Team Externe Veiligheid gelden deze aantallen als te hanteren bovengrenzen.  
Daarom moet(en) 

• de nota externe veiligheid toegevoegd worden aan de toelichtingsnota bij het RUP, 

• de bovengrenzen van de toekomstig aanwezige populatie op gepaste wijze overgedragen worden 
naar (de toelichtende kolom bij) de verordenende stedenbouwkundige voorschriften, 

zodat in de toekomst de voorwaarden voor iedereen duidelijk zijn en blijven. 
 
 
 
Het Team Externe Veiligheid wil graag op de hoogte gehouden worden van het verdere verloop van de RUP-
procedure. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
Lina Grooten 
Directiehoofd 
Directie Gebiedsontwikkeling 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 
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