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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 17:00 
Aan: Wout De Meester <Wout.DeMeester@sint-niklaas.be>; Bestuursadministratie 
<Bestuursadministratie@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur <algemeendirecteur@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: PFAS lozingen in Sint-Niklaas 
 

Geachte schepen, 
 
HLN pakt vandaag uit met een lijst van 72 bedrijven waar hoge waarden aan PFAS zijn gemeten 
in het rioolwater. 
zie: https://www.hln.be/binnenland/in-kaart-minstens-72-fabrieken-stoten-giftige-stoffen-uit-
in-vlaanderen-check-hier-hoeveel-pfas-in-uw-gemeente-wordt-
uitgestoten~aa1ada289/?cb=0e1746fdb60bb8c87912853ac052377d&amp;auth_rd=1 
 

Twee van deze bedrijven liggen in Sint-Niklaas. Het gaat om twee textielbedrijven, nl. Colortex 
(lozing in de riool: 0,10 µg/L PFOS, in 2011, en 0,29 µg/L PFOA, in 2010) en Waesland (Lozing in 
riool 0,10 µg/L PFOS in 2015). Dit laatste bedrijf is niet aan zijn proefstuk toe.  
Uit een betrouwbare bron heb ik vernomen dat daar begin 2000 een lek is geweest in een tank. 
Het ging over een FR-product (fire resistance) met een fluorcarbon-binding. Ongeveer 1000 liter 
is als gevolg van dat lek in de riool gelopen. Dat incident is niet gemeld en werd toen 'met de 
mantel der liefde' bedekt, zeg maar in de doofpot gestopt. Na de gemeenteraad van juni heb ik 
u dit in vertrouwen gemeld. Ik heb er verder niks meer over vernomen. 
Mag ik u vragen welke onderzoeken er verder zijn gebeurd door het stadsbestuur rond PFAS-
lozingen van bedrijven en de historische PFAS-vervuiling die vaak terug te vinden is bij 
textielbedrijven, o.a. bij Waesland? Het lijkt me nuttig om uitgebreidere metingen in de riolen te 
doen om zo de oorsprong van de vervuiling beter in kaart te kunnen brengen. 
 
Opvallend is ook dat er op dit ogenblik een aanvraag loopt voor een omgevingsvergunning voor 
de firma Colortex in het Europark Noord. Buurtbewoners hebben daartegen bezwaren 
ingediend omwille van geur- en lawaaihinder. Deze hinder werd veroorzaakt omdat reeds werd 
opgestart met de thermofixatie waarvoor nog geen vergunning is verleend. De milieupolitie 
heeft dit ook ter plaatse vastgesteld en de werken laten stilleggen. Ze stelde vast dat er effectief 
zonder vergunning vergunningsplichtige zaken zijn gedaan door het bedrijf. Het bedrijf neemt 
het blijkbaar niet altijd zou nauw met de wettelijke regels. 
 
Hoewel er op het vlak van PFAS-lozingen geen acuut gevaar is voor de volksgezondheid, is het 
wel erg belangrijk dat het stadsbestuur hier de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen 
dat deze vervuiling wordt gestopt en de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen 
voor de volksgezondheid te beperken. PFAS breekt niet af en stapelt zich op in de natuur en in 
het lichaam, met verhoogde risico’s op diverse kankers als gevolg. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fbinnenland%2Fin-kaart-minstens-72-fabrieken-stoten-giftige-stoffen-uit-in-vlaanderen-check-hier-hoeveel-pfas-in-uw-gemeente-wordt-uitgestoten~aa1ada289%2F%3Fcb%3D0e1746fdb60bb8c87912853ac052377d%26auth_rd%3D1&data=04%7C01%7CBestuursadministratie%40sint-niklaas.be%7C8d8a6122e5254b01049408d984ec2d86%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C0%7C637686972166694790%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VxCvvHpim5g9%2B7mFnKCJRXSD9bgpMyGmV8MCeF60SOg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fbinnenland%2Fin-kaart-minstens-72-fabrieken-stoten-giftige-stoffen-uit-in-vlaanderen-check-hier-hoeveel-pfas-in-uw-gemeente-wordt-uitgestoten~aa1ada289%2F%3Fcb%3D0e1746fdb60bb8c87912853ac052377d%26auth_rd%3D1&data=04%7C01%7CBestuursadministratie%40sint-niklaas.be%7C8d8a6122e5254b01049408d984ec2d86%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C0%7C637686972166694790%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VxCvvHpim5g9%2B7mFnKCJRXSD9bgpMyGmV8MCeF60SOg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fbinnenland%2Fin-kaart-minstens-72-fabrieken-stoten-giftige-stoffen-uit-in-vlaanderen-check-hier-hoeveel-pfas-in-uw-gemeente-wordt-uitgestoten~aa1ada289%2F%3Fcb%3D0e1746fdb60bb8c87912853ac052377d%26auth_rd%3D1&data=04%7C01%7CBestuursadministratie%40sint-niklaas.be%7C8d8a6122e5254b01049408d984ec2d86%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C0%7C637686972166694790%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VxCvvHpim5g9%2B7mFnKCJRXSD9bgpMyGmV8MCeF60SOg%3D&reserved=0


 

 

Dank bij voorbaat voor uw antwoord. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jef Maes 
Raadslid 
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bijlagen

schriftel.ijke vraag m.b.t. PFAS-Lozingen in 5int-Niktaas

Geachte

ln uw mail dd. 1 oktober 202I verwijst u naar een artikel dat verscheen in Het Laatste Nieuws
met betrekking tot een Lijst van72 bedrijven waar hoge waarden aan PFAS zijn gemeten in het
rioolwater. Twee van deze textielbedrijven Liggen in Sint-Niktaas, namelijk Colortex en
Waes[and.

Detbrsprong van de PFAS-meetresUttaten in het afvalwater van deze twee bedrijven is

afkomstig van het reguliere afvatwatermeetnet en oppervtaktewatermeetnet van VMM:

Bijl.age 5.3.2.44" van Vlarem ll Legt voor de textietnijverheid votgende lozingsnormen voor
PFAS-componenten op:

PFOS: 701tg/t

PFOA: 50 Uglt

Som PFT, met uitzondering van PFOA en PFOS:200 pglL

Bedrijf
Hoogst gemeten

waarde
PFAS component laar

Co[ortex 0,10 Vg/l PFOS 20TT

Cotortex 0,291t9/L PFOA 2070

Waestand 0,10 pgll PFOS 20r5
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Sint-Niklaas

Hieruit blijkt dat de gemeten waarden de emissiegrenswaarden niet overschrijden. We kunnen
alvast meegeven dat de VLaamse overheid momenteel een V[arem-voorstel aan het
voorbereiden is om deze stoffen te schrappen uit de sectorale lozingsvoorwaarden, omdat PFOS

intussen volLedig verboden is ín de textielindustrie.

Met betrekking tot de lekkende tank van Waesland NV, kunnen wij u metden dat de stedeLijke

omgevingsadministratie niet beschikt over gegevens betreffende een eventueeI incident.
Aangezien het een klasse 1 bedrijf betreft, werd ook bij de gewestel.ijke afdel,ing Handhaving
gei'nformeerd. De afdeLing Handhaving heeft eveneens geen weet van een incident met een

[ekkende tank.

Het stadsbestuur beschikt niet over eigen onderzoeken rond eÊ1S-fozingen. De

omgevingsambtenaar zal. bij de V[aamse MiLieumaatschappij nagaan of het bemonsteren en

uitvoeren van PFAS-analyses op afvalwater in de openbare riotering zinvol is.

ln het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag van Colortex bv, Europark-Noord 45A, 9100
Sint-Niklaas werd door de gemeenteLijke omgevingsambtenaar een ongunstig advies gegeven.

Het coLl.ege van burgemeester en schepenen weigerde de aanvraag in de zitting van27
september 2027. Opgemerkt dient dat het bedrijf op de nieuwe vestiging geen textielverede[ing
meer wenst te starten.

Op 7 oktober 2021diende het bedrijf vervolgens een meldingsdossier (klasse 3) in voor het
louter mechanísch behandelen van textiet. Op 25 oktober 2021werd deze metding geakteerd

door het co[[ege van burgemeester en schepenen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

Namens het coltege van burge en schepenen

Johan Verhulst
a[gemeen directeur

Wout De Meester
schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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