Beantwoording vragen commissie grond d.d. 13 september 2016
(d.d. 22 september 2016)
In de commissie grond zijn omtrent 3 raadsvoorstellen toezeggingen gedaan.
Hieronder de invulling daarvan.

8.07 Actualisatie beleidsvisie Externe veiligheid
Vraag 1: Dhr. Van den Berg heeft toegezegd nog na te gaan en schriftelijk toe te lichten waarom
bepaalde bedrijfsterreinen in de gemeente Heumen wel in het overzicht van Bevi-bedrijven (sheet 5
presentatie) zijn opgenomen en andere bedrijventerreinen niet en wat de criteria voor het al dan niet
opnemen precies zijn geweest. Hij zal daarbij een overzicht geven van alle bedrijventerreinen en
aangeven welke bedrijven daar zijn toegestaan.
Antwoord 1: De gemeente Heumen heeft 3 bestemmingsplannen waar bedrijventerrein zich in
bevinden. In het bestemmingsplan "Werklandschap Overasselt" zijn Bevi bedrijven uitgesloten
(huidige restrictieniveau 4). In het bestemmingsplan "bedrijventerrein De Hoge Brug, Taaiendijk en
Sluisweg" zijn Bevi bedrijven ook uitgesloten echter met een afwijking van het bestemmingsplan zijn
Bevi bedrijven toegestaan indien de risicocontour op eigen terrein kan worden ondergebracht (huidige
restrictieniveau 3) . Op voorhand uitsluiten van Bevi bedrijven biedt de zekerheid dat er ook nooit
nieuwe risico's zullen ontstaan.
Zoals omschreven zouden op de bedrijventerreinen met de huidige restrictieniveau (juridisch
toegestaan) 1 en 3 bedrijven zich kunnen vestigen die gevaarlijke stoffen opslaan waarmee ze onder
het Bevi vallen. Dit is echter niet gewenst en zullen bij de bestemmingsplan herziening worden
uitgesloten.
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*Het huidige restrictieniveau is 1 (Bevi bedrijven toegestaan met eventueel een PR 10-6 contour over
naburige bedrijven).

Vraag 2: Dhr. Van den Berg heeft voorts toegezegd dat op de kaart van bijlage 4 het LNG station zal
worden opgenomen, waarna deze bijlage zal worden toegezonden aan de commissieleden.
Antwoord 2: Hieronder de kaartuitsnede waar het LNG station in is opgenomen.

