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Betreft: Advies RVR-eis inzake RUP "PRUP Prioritair regionaal bedrijventerrein Opglabbeel('

Geachte,

Ter uÍtvoering van de Seveso-richtlijrf dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 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 onderstaand advies 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 ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.

Uitgaande van de verkregen informatíe (ingevoerd in de internettoepassing op L7lLLl20L6, met
ref. RVR-AV-O253), kan worden geconcludeerd dat:

o Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
r Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-

inrichting;
o Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, gezien het

verbod opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. De dienst Veiligheidsrappoftering
adviseert om dit verbod in de S.V. als volgt te formuleren:

"De inplanting van inrichtingen zoals bedoeld in het Samenwerkingsakkoord tussen de'
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarliike stoffen ziin
betrokken, is niet toegelaten."
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voor wat betreft het.aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem en dient

er voor het betrokken RUP geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt.

De dienst VR wenst zich hierbij te verontschuldigen voor de plenaire vergadering

Gelieve deze brief, samen met de bijlage, toe te voegen aan de toelichtingsnota van het RUP'

Met vriendelijke groeten,

Paul van Snick
Algemeen Directeur
Afdelingshoofd AMNE
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Bijlage l: Toetsgegevens
Hier volgen de gegevens die in de toets werden ingegeven, en op basis waarvan advies is
gegeven:

RUP lD nummer

RUP titel
lnitiatiefnemer
Plangebied

-a .4t.. l*!

t6-222

PRUP Prioritair regionaal bedrijventerrein Opglabbeek

provincie Limburg

drr *

Toets uitgevoerd op

Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord

Vraag

Antwoord

Vraag

Antwoord

Vraag

Antwoord

Vlaanderen

LTITLI2OI6

Voor zover op het moment van de toets bekend, liggen er GEEN
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het hierboven weergegeven
plangebied

ls er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?

Ja, er is bedrijvigheid aanwezig of gepland,

Voorziet het RUP enkel bestendiging van bestaande bedrijvigheid of
ook de mogelijkheid tot nieuwe bedrijvigheid?

Het plan omvat ook nieuwe bedrijvigheid.

Kunnen er zich Seveso-inrichtingen in het plangebied vestigen?

Nee, want er is een expliciet verbod op de inplanting van Seveso-
inrichtingen opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.
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