TIJDLIJN HERVERGUNNING
JAN - JUN 2020: OPMAAK DRAFT MILIEUEFFECTENRAPPORT
(MER) EN OPMAAK DRAFT 			
OMGEVINGVEILIGHEIDSRAPPORT (OVR)
JUL 2020:

INZENDING EERSTE ONTWERP MER EN 		
PUBLIEKE AANKONDIGING MET 			
TERINZAGELEGGING

JUL-AUG 2020:

TERINZAGELEGGING MER

SEP 2020:

OPMAAK FINALE MER

SEP -DEC 2020:

VOORBEREIDING VERGUNNINSAANVRAAG

JAN 2021:

INDIENING AANVRAAGDOSSIER 			
HERVERGUNNING INCLUSIEF MER EN OVR

FEB - MAA 2021: OPENBAAR ONDERZOEK EN 			
HOORZITTINGEN IN GEEL EN LAAKDAL
JUN 2021:

ADVIES PROVINCIE/VERGUNNINSVERLENING

PROCEDURE
HERVERGUNNING
PETROCHEMISCHE
SITE
BP GEEL
2020 - 2021

Milieuvergunning
Elk bedrijf in Vlaanderen heeft een milieuvergunning
nodig. En los van tussentijdse aanpassingen,
moet die tot op heden elke twintig jaar vernieuwd
worden. De basisvergunning van BP Geel dateert
van 16 mei 2002. Daarom is het nu stilaan tijd om de
aanvraag voor een nieuwe vergunning in te dienen.
Zorg dragen voor mens en milieu en voldoen aan de
wetgeving zijn belangijke waarden voor bp.

Geluid

De procedure van de hervergunning voorziet
ook een periode waarin omwonenden inspraak
krijgen in de procedure. Daar wordt een publieke
hoorzitting voor georganiseerd. Die periode loopt
van half februari tot half maart 2021. Voorafgaand
wil bp echter het voorlopige Milieeueffectenrapport
(MER) op vrijwillige basis al beschikbaar stellen aan
het publiek. Bij de gemeentes kan je een versie op
papier inkijken, maar je kan ook via de website van
je gemeente een digitaal exemplaar inkijken.

Productie van PTA in 2 eenheden
Productie van PX in 1 eenheid
Nutsvoorzieningen inclusief waterzuivering
Opslagplaatsen
Onderhoudsdiensten

De lopende aanvraag omvat de al bestaande
activiteiten, plus de mogelijkheid van de bouw van
een extra opslagtank voor mixed xylenen.
De wetgeving is sinds 2002 ook gewijzigd. Daardoor
moeten vergunningen nu niet meer vernieuwd
worden. Ze worden voor onbeperkte tijd afgeleverd,
maar zijn wel elke vier jaar onderhevig aan een
evaluatie door de overheid.

Geur

De tijd dat je de azijngeur kon ruiken tot op de
markt van Geel, ligt gelukkig ver achter ons. Door
verschillende investeringen is de geur de voorbije
jaren continu afgenomen en daar willen we verder
aan werken. Helemaal geurloos kunnen onze
activiteiten jammer genoeg niet worden, maar we
blijven verbeteren waar kan.

De vergunning voor de site omvat de
volgende activiteiten:
•
•
•
•
•

Geluid is altijd al een aandachtspunt geweest voor bp.
Er werd de voorbije 20 jaar verregaand geïnvesteerd
in maatregelen om geluid te beperken. Dat ging om
grote ingrepen zoals de geluidsmuur en heel veel
isolatie, maar ook om kleinere aanpassingen die
alles samen een groot verschil maken. We blijven
ons echter bewust van de uitdagingen en zullen op
de ingeslagen weg verder gaan. Ook de periodieke
metingen blijven van kracht.

Benzeen

Buren die bemerkingen hebben kunnen via
verschillende wegen contact opnemen:
• Persoonlijk bij de milieudiensten op de 		
gemeente, na afspraak
• Via een mail aan de milieudiensten van 		
jouw gemeente: omgeving@laakdal.be - 		
grondgebondenzaken@geel.be
• Via mail aan BP: geelcomms@bp.com

Benzeen is een nevenproduct van onze PXproductie. Langdurige blootstelling aan benzeen
kan kankerverwekkend zijn. Daarom zijn heel
wat buffers ingebouwd om blootstelling tot een
absoluut minimum en ver onder de wettelijke
normen te beperken. De metingen bewijzen dat de
luchtkwaliteit onder controle is, en in onze omgeving
behoren de benzeenwaarden tot de laagste van
Vlaanderen. Bovendien is het aandeel van bp in
de totale benzeenconcentratie beperkt. Benzeen
wordt immers bijvoorbeeld ook door wegverkeer
uitgestoten.

