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Advies over het gewestelijk RUP K-R8 te Kortrijk (scopingnota, versie adviesgroep)

Geachte,
Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van het Team Externe
Veiligheid van mijn afdeling.
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 moet in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening gehouden
worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen Sevesoinrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het
houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op wijzigingen van bestaande Sevesoinrichtingen, 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 Sevesoinrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die
inrichtingen.
Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient voorliggende RUP afgetoetst te
worden aan de criteria die werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in bijlage bij het
Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
Dit zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het toepassingsgebied van de Sevesorichtlijn.
3 Zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage.
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besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage [BVR
RVR].
Het Team Externe Veiligheid stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ voldoende behandeld werd in de
scopingnota onder 5. Veiligheidsrapportering op p. 232 en volgende. Het Team Externe Veiligheid gaat
akkoord met de conclusie dat er een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgesteld.
Hieronder geeft het Team Externe Veiligheid meer toelichting bij deze conclusie.
Het GRUP heeft als doel het verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving Hoog Kortrijk en KortrijkOost, waarbij zowel aandachtsgebieden als bedrijvigheid aanwezig en gepland zijn.
Vestiging van of de ontwikkeling tot Seveso-inrichtingen
• In het plangebied wordt bedrijvigheid onder de vorm van Seveso-inrichtingen toegelaten in de
Kanaalzone (in samenhang met de site Kapel ter Bede).
• De mogelijkheden voor Seveso-inrichtingen binnen deze zones voor bedrijvigheid moeten
onderzocht worden in een ruimtelijk veiligheidsrapport.
Ontwikkeling van aandachtsgebieden in de omgeving van Seveso-inrichtingen
• In het plangebied is aandachtsgebied aanwezig, m.n. gebieden met woonfunctie,
hoofdtransportwegen voor personenvervoer (E17) en door publiek bezochte locaties en gebieden,
incl. recreatiegebied (Kortrijk Xpo, voetbalstadion KV Kortrijk).
• Het plangebied situeert zich binnen de consultatiezone van twee bestaande Seveso-inrichtingen,
met name de hogedrempelinrichting AVL Metal Powders op ca. 170 m en de lagedrempelinrichting
Bekaert Zwevegem op ca. 680 m.
• Het Team Externe Veiligheid vraagt om in het ruimtelijk veiligheidsrapport ook aandacht te
besteden aan de eventueel mogelijke impact van deze ontwikkelingen/aandachtsgebieden op de
bestaande Seveso-inrichtingen.
Conclusie
Aangezien er binnen het plangebied ruimte wordt gelaten om Seveso-inrichtingen op te richten, dient bij
het GRUP K-R8 een ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt te worden.
Met vriendelijke groeten,

Isabel Jacobs
Afdelingshoofd
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)
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