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Betreft: schriftelijke vraag van 30 juni 2021 rond Scheurbroek - PFAS 

 

Geachte  

 

Wij ontvingen uw vragen rond PFAS-verontreiniging op de voormalige onvergunde stortplaats 

‘Scheurbroek’ of andere locaties te Oosterzele.  

De Vlaamse Regering heeft naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in 

Zwijndrecht bij de gemeenten een onderzoek en inventarisatieronde opgestart naar andere bronnen en 

plaatsen waar de kans bestaat op verontreinig met PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFAS 

(perfluoralkylstoffen). PFAS zijn blijkbaar ongewenst, onmisbaar, niet-afbreekbaar en 

alomtegenwoordig.  

Uit studies van Ovam blijkt dat de grootste kans op het aantreffen van PFAS bestaat bij 

productieterreinen van PFAS, oefenterreinen van de brandweer (blusschuim) en terreinen waar een 

brand heeft gewoed waar geblust werd met dergelijk fluorhoudend blusschuim. Dergelijke terreinen 

zijn in Oosterzele niet aanwezig.  

Naast bovenstaande sites wil de Vlaamse regering ook een overzicht van mogelijk andere locaties waar 

PFAS werden gebruikt of waar een kans bestaat op het aantreffen van locaties met verontreinigingen.  

Hiervoor hebben zij voor de gemeenten specifieke lijsten opgesteld van terreinen waar mogelijks 

activiteiten worden uitgeoefend waarbij PFOS of PFAS gebruikt worden of in het verleden gebruikt 

werden. Voor Oosterzele werden op de lijsten geen locaties opgenomen. Er zijn voor zover ons bekend 

ook geen andere terreinen gekend.  

Aansluitend maakt u melding van strafrechtelijke uitspraken en verklaringen van burgemeester en 

schepenen rond de sanering van ‘Scheurbroek’. Deze vermeldingen hebben niets te maken met het 

PFAS-gebeuren en zijn dan ook misplaatst.  
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De gestorte gronden in de holle weg op ‘Scheurbroek’ werden ontgraven en gezeefd. Aansluitend 

werden per 1 000 m³ stalen genomen die geanalyseerd werden volgens de bepalingen van Vlarebo. 

Gronden die niet voldeden aan de normen werden afgevoerd, andere werden teruggestort. De volledige 

sanering gebeurde onder toezicht van Ovam, die op basis van de analyserapporten besliste wat de 

bestemming was van de gronden. Aangezien alle gestorte gronden afkomstig waren van wegenwerken 

e.d. op grondgebied Oosterzele en Oosterzele geen locaties kent waar PFAS in het verleden gebruikt 

werden mag men ervan uitgaan dat men ook in ‘Scheurbroek’ geen PFAS zal aantreffen.  

Rekening houdend met voorgaande toelichting kunnen wij als volgt antwoorden op uw vragen:  

1. Wordt deze locatie aan de Vlaamse Overheid gesignaleerd zodat men hier zo snel mogelijk kan 

uitklaren waar er daadwerkelijk bodemonderzoeken moeten gebeuren?  

Deze locatie wordt niet gesignaleerd aan de Vlaamse Overheid.  

2. Uit verklaringen van schepen Paul Cottenie op de gemeenteraad van mei 2007 blijkt dat er destijds 

grondstalen genomen werden. Kon/kan daaruit worden vastgesteld of er wel of niet PFAS aanwezig 

was/is in de grond?  

Aangezien de sanering gebeurde onder toezicht van Ovam, de locatie bij hen gekend is; gaan wij 

ervan uit dat bij de minste twijfel over ‘Scheurbroek’ de site zeker zou vermeld zijn in de lijst die 

opgesteld werd door de Vlaamse Regering.   

3. Heeft het bestuur, n.a.v. de recente ontwikkelingen in Vlaanderen, hierover zelf reeds initiatieven 

genomen tot op heden om te onderzoeken of er PFAS aanwezig is in dit gebied?  

Nee, wij werken mee aan het onderzoek van Vlaanderen. Verder gaan wij af op de kennis die er is 

van de Gemeente, de terreinkennis om te oordelen dat er op het grondgebied van Oosterzele geen 

terreinen zijn waar mogelijks activiteiten worden uitgeoefend waarbij PFAS gebruikt worden of in 

het verleden gebruikt werden.  

4. Zijn er nog andere sites in de gemeente die mogelijks risico-gevoelig zijn, volgens de 

omschrijvingen van OVAM?  

Nee.  

Wij hopen hierbij tegemoet te komen aan uw vragen. Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact 

opnemen met bovenstaande.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht: 

 

       

 

Ronny Meerpoel          Johan Van Durme 

Algemeen directeur wnd.         Burgemeester 


