
 

 

 

Schriftelijke vraag van Filip Michiels (Open Vld plus) aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, conform art. 31 decreet Lokaal bestuur over een mogelijks onderzoek naar PFAS-
verontreiniging op de voormalige onvergunde stortplaats ‘Scheurbroek’ of op andere locaties te 
Oosterzele 

 

In een recent schrijven van de Vlaamse Regering worden lokale besturen geïnformeerd over de 
problematiek van PFAS. In de brief worden de lokale besturen ook gevraagd om te helpen bij de 
inventarisatie van terreinen die mogelijk verontreinigd zijn met PFAS. Op die manier kan een lijst 
opgesteld worden van de sites waar het risico op een overschrijding van de PFOS-normen het grootst 
is. 

Tijdens deze inventarisatiefase zijn verdere maatregelen nog niet noodzakelijk volgens het 
agentschap Zorg en Gezondheid. Er is volgens hen bovendien geen reden tot paniek of ongerustheid.  

Er werd door de Vlaamse Regering aan de lokale besturen gevraagd om uiterlijk 15 juli 2021 feedback 
te bezorgen met betrekking tot de andere terreinen (andere dan bvb. oefenterreinen brandweer of 
terreinen waar in het verleden een zware industriële brand heeft gewoed) zodat men hier zo snel 
mogelijk kan uitklaren waar er daadwerkelijk bodemonderzoeken moeten gebeuren en deze kunnen 
inplannen. 

Uit het OVAM-rapport van 26.06.2018 “Onderzoek naar aanwezigheid van PFAS in grondwater, 
bodem en waterbodem ter hoogte van risicoactiviteiten in Vlaanderen” blijkt dat stortplaatsen als 
een risico-locatie kan worden omschreven waar verhoogde concentraties PFAS in het grondwater 
aangetroffen. 

Uit eerder strafrechtelijk uitspraken blijkt dat de toenmalige leden van het college Johan Van Durme, 
Christ Meuleman en Paul Cottenie door de Rechtbank in Eerste Aanleg (4 februari 2008) en door het 
Hof van Beroep (18 maart 2011) werden veroordeeld  

- voor inbreuken tegen de decreetgeving betreffende de voorkoming en beheer van 
afvalstoffen én nagelaten te hebben bedrijfsafvalstoffen te verwijderen of nuttig toe te 
passen zoals de decreetgeving voorschreef. 

- nagelaten te hebben alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hen konden worden 
gevraagd om voor de gezondheid van de mens of voor het leefmilieu, meer bepaald risico 
voor water, lucht, bodem, fauna en flora, geluids- of stankhinder schade aan natuur- en 
landschapsschoon te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken 

- zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk 
ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of tweede klasse te hebben geëxploiteerd 

Er bleek toen uit het onderzoek dat er – onwettig – een stort werd ingericht ter hoogte van de 
Holleweg Scheurbroek, waarbij het gerechtelijk onderzoek aangaf dat er risico’s voor mens en milieu 
werden gecreëerd, door de aanwezigheid van pcb’s en dioxines in het gestorte afval. 

Uit informatie die namens het toenmalig schepencollege d.d. 4 april 2008 werd overgemaakt aan de 
toenmalige Gouverneur, blijkt dat o.m. ten bedrage van 79.315,26 euro vervuilde grond werd 
afgevoerd in 2007. Uit het onderzoek beek ook dat de inrichting van het stort reeds aanvang nam in 
1997. 



 

Toenmalig schepen Paul Cottenie verklaarde in de gemeenteraad van mei 
2007 dat het gemeentebestuur in 2005 en 2007 analyses liet uitvoeren over 
de vervuiling van het sluikstort in Scheurbroek. Hij stelde toen dat er 17 
hopen grond werden gesaneerd, elk van ongeveer 1600 ton. Hoop 13 met vervuilde grond werd 
reeds vervoerd en bewerkt. Vast stond toen ook dat hoop 1 en 2 zou moeten vervoerd en verwerkt 
worden. 

OVAM geeft aan dat verspreiding van PFAS in het milieu ook ongemerkt ook fysiek kan hebben 
plaatsgevonden. Omdat PFAS zeer wijdverspreid zijn en nog worden toegepast, zijn er meerdere 
routes bekend via welke PFAS onbedoeld zijn verspreid. Voorbeelden hiervan zijn het verspreiden 
van verontreiniging tijdens baggeren, maar ook het verplaatsen van grond zonder dat bekend is dat 
deze verontreinigd is. 

Uit het gerechtelijk onderzoek rond Scheurbroek bleek dat er destijds slib werd gestort, waarvan de 
herkomst niet direct gekend is. 

Gelet op het feit dat er gedurende 10 jaar een stort, met dus deels ook vervuilde grond, heeft 
gelegen op de Holleweg Scheurbroek, én het feit dat een stortplaats als mogelijke risico-locatie 
wordt omschreven door OVAM, waar verhoogde concentraties PFAS in het grondwater kunnen 
aangetroffen worden, wil onze fractie graag de volgende vragen stellen: 

 

1. Wordt deze locatie aan de Vlaamse Overheid gesignaleerd zodat men hier zo snel mogelijk 
kan uitklaren waar er daadwerkelijk bodemonderzoeken moeten gebeuren? 
 

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? 
 

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? 
 

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