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GEMEENTERAAD 
Zitting van . 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Chris Wauman: Schriftelijke vraag PFAS vervuiling 

lndiener(s) 
Chris Wauman (PVDA); 

Gericht aan 
Wout De Meester; 

Bondige toelichting 
Geachte schepen, 

Deze week is de PFAS-kaart voor Vlaanderen bekend gemaakt met daarop de verschillende 
locaties die PFAS-vervuild zijn. 
https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente 
Voor Sint-Niklaaas is.er één rode zone, nl. die in de Nijverheidsstraat rond de 
Brandweerkazerne. Dat is bekend. 
1. Zijn daar nog bijkomende onderzoeken gebeurd of worden er nog bijkomende onderzoeken 
gepland? 
Maar er zijn ook drie gele zones: aan het Bau-huis, aan de hoek van de Grote 

• Heimelinkstraat/Bellestraat en aan Europark Noord. Gele zones zijn locaties met een lopend of 
gepland onderzoek waar tijdelijke no regret-maatregelen gelden. Daar is tot nu toe nog niks 
over .gemeld. 
2.Kunt u meer informatie bezorgen over de situatie op die locaties? 
3. Welke graad van PFAS-vervuiling is daar vastgesteld? 
4.Welke onderzoeken zijn lopende of gepland? 
S. Welke tijdelijke rnaatreqelen gelden daar? 

Dank bij voorbaat voor uw antwoorden. 
Met vriendelijke groeten,· 
Namens de PVDA 
Chris Wauman, 
Raadslid 
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schriftel,ijke vraag m.b.t. PFAS-vervuiling

Geacht raads[id

Op 4 apriL 2022 stel.de u een aantal vragen met betrekking tot de recent gepubliceerde Vtaamse
PFAS-verkenner en de rood en geel gemarkeerde sites op het grondgebied van Sint-NikLaas.

Hieronder vindt u de antwoorden:

Ziin er op de brandweersite nog bijkomende onderzoeken gebeurd of worden er nog bijkomende
onderzoeke.n gepLand?

Op basis van verkennende monsternames die het stadsbestuur liet uitvoeren is gebleken dat de
brandweersite is verontreinigd met PFAS. ln een votgende fase zaI een oriënterend en
beschrijvend bodemonderzoek worden uitgevoerd. ln dat onderzoek wordt de verontreiniging
verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat
voor mens en milieu. De contouren van de verontreiniging zullen in dat onderzoek worden
bepaa[d. Een beschrijvend bodemonderzoek zaI vervolgens uitwijzen of de verontreiniging dient
te worden gesaneerd, waarna een bodemsa4eringsproject kan worden opgemaakt.

Kunt u meer informotie bezorgen over de situatie op de drie gele zones? Welke groad van PFAS-

vervuiling is door vastgesteLdT WeLke onderzoeken zijn Lopende of geplond? Welke tijdelijke
maatregeLen gelden daar?

De gele zones zijn op de Lijst gekomen op basis van informatie van de gemeente, de brandweer
of de provincie. Op die sites werden in het verteden brandweeroefeningen met btusschuim
uitgevoerd of werd een brandincident bestreden met gebruik van btusschuim. Deze sites zullen
in opdracht van OVAM door een erkend bodemsaneringsdeskundige verder worden onderzocht.
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ln de omgeving van deze sites getden er tijdel.ijke voorzorgmaatregelen, ook wel No Regret

maatregeten genoemd, die werden aanbevolen door het Agentschap Torg en Gezondheid, zodat

de betrokken burgers hun gezondheid kunnen beschermen in afwachting van verder onderzoek.

De stad besloot nadat het op de hoogte was gestetd van de nieuwe voorzorgmaatregeten, om

de inwoners gevat door de voorzorgmaatregelen te informeren met een buurtbrief. Deze

buurtbrief kunt u, in een anonieme versie, terugvinden in de bijLage

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en penen

opdracht

an Verhutst

I

I

a[gemeen directeur
Wout De

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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Aan de bewoners van de omgeving
Slachthuisstraat

1i-04-2022

PFAS-voorzorgsmaatrege len

Geachte mevrouw, geachte heer,

De voorbije maanden verschenen berichten in de media over PFAS-verontreiniging in de brede
ómgeving van de 5M-fabriek in Zwijndrecht, en in de dichte omgeving van brandweerkazernes.
Het stadsbestuur van Sint-NikLaas gaf aan de Vlaamse Overheid ook andere locaties door waar
de brandweer in het verleden met blusschuim oefeningen deed, of een brand heeft bestreden.
Op deze terreinen bestaat er ook een mogelijk risico op (beperkte) PFAS-vervuil.ing. Een van
deze sites is't Bau-huis, Slachthuisstraat 60, waar in het verleden oefeningen met blusschuim zijn
uitgevoerd.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt omwonenden binnen een straaI van L00
meter rond de terreinen met een.mogetijk risico om uit voorzorg een aantaI tijdeLijke
maatregelen te volgen. ln de zone rond 't Bau-huis zijn nog geen resuLtaten van PFAS-

verontreiniging gekend. Het zal immers vele maanden duren om op aLl.e risicosites in heel
V[aanderen een bodemonderzoek uit te voeren.

Uw woning bevindt zich binnen een straal van L00 meter rond 'f Bau-huis

Daarom gelden volgende tijdetijke voorzorgsmaatregeLen,'zodat de betrokken burgers hun
gezondheid kunnen beschermen, in afwachting van meetresultaten:

Voeding
. Kinderen jonger dan 12 jaar, ouderen of personen met verminderde immuniteit,

zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger witlen worden, krijgen
het advies om geen zelfgeteeLde groenten of fr:uit te consumeren.

. De rest van de bevotking krijgt het advies om zetfgeteetde groenten of fruit met mate te
consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht
zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.

o Eet geen zelfgeteel.d kLeinvee.

. Eet geen eieren van uw eigen kippen.
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Grondwater
. Gebruik geen grondwater ats drinkwater.
. Gebruik geen grondwater uit private grondwaterputten om de moestuin te irrigeren of

om een zwembad te vu[[en.

Grond en afval
. Gebruik geen compost samengesteld met materiaal. uit de eigen tuin.
. Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel al.s mogel.ijk.

Hygiëne
Pas een goede hygiëne toe:

. Wa! uw handen, zeker voor de maaLtijd

. Maak uw huis binnen en buiten schoon met water

Waar vindt u meer informatie?
. Algemene vragen over PFAS krint u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be.

o Voor meer vragen met betrekking tot gezondheid en mil.ieu kan u terecht bij de

gemeenteLijke omgevingsambtenaar milieu (vergunnen@sint-niklaas.be) of bij Logo (LokaaL

gezond he i dsover[eg) Waas La nd (l n ge Ve rvondet, i nfo@ log owaas [a nd.be)

Het stadsbestuur houdt u, a[s buurtbewoner, op de hoogte van de resuttaten van het verdere

onderzoek en een eventue[e wijziging of vertenging van de voorzorgsmaatrege[en.

Hoogachtend, namens het co r en schepenen, in opdracht:[[ege vanaburgemeeste

N\\tu
Johan Verhulst
algemeen directeur

Wout De Meester

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester

Wat zijn voorzorgsmaatregelen?
Voorzorgsmaatregelen, ook weI No Regret maatregelen genoemd, zijn maatregelen vanuit
het voorzorgsprincipe die worden aanbevolen rond een medisch milieukundige probtematiek

waarover nog niet a[[e wetenschappetijke kennis aanwezig is. Ze kunnen veranderen in tijd,
ruimte en inhoud naargelang er meer data en inzichten beschikbaar worden.


