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PFOS/PFAS-problematiek en impact op de lokale besturen
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Geachte
Mevrouw Minister,
[straat]
[gemeente]
Lokale besturen zien zich de voorbije dagen sterker betrokken en geconfronteerd met de
ons kenmerk van
[ons
kenmerk]
problematiek
PFOS
en PFAS. Bij de bevolking leeft een grote behoefte aan informatie. Als
uw kenmerk
[uw kenmerk]
burgernabij bestuur vragen we u daarom de lokale besturen zo goed mogelijk te informeren en
contact
te
betrekken. [Datum]
datum
bijlage(n)
onderwerp

De Vlaamse regering heeft de voorbije tijd een aantal belangrijke initiatieven genomen naar

aanleiding van de bodemverontreiniging met PFOS en PFAS, in het kader van de werken aan
de Oosterweelverbinding. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de aanstelling van de heer Karl
Vrancken, die de opdracht heeft deze initiatieven verder te coördineren. Vanuit onze leden
steden en gemeenten ontvangen we heel wat vragen over de problematiek, en graag hadden
we uw bijzondere aandacht gevraagd rond vier concrete elementen.
Lokale besturen vragen om directe betrokkenheid, en wel op 2 niveaus. Vooreerst is er de
algemene problematiek van PFOS/PFAS, die zich verder uitbreidt naarmate her en der in
Vlaanderen meer metingen gebeuren in bodem en oppervlaktewater. Alle gemeenten zijn
vragende partij voor een actieve communicatie vanuit de Vlaamse overheid naar hen toe over
algemene maatregelen en intenties. Ook VVSG wenst in dergelijk geval steeds gelijktijdig op
de hoogte gebracht te worden. Als in welbepaalde gemeenten daarenboven specifieke
meetcampagnes zouden worden opgestart, dan lijkt het ons noodzakelijk dat de direct
betrokken gemeenten daarvan tijdig worden ingelicht en in dat hele traject worden
meegenomen.
Steden en gemeenten zien een grote behoefte aan informatie bij de brede bevolking. Dat gaat
over vragen of zwemmen in open water nog veilig is, of men groenten uit de eigen tuin kan
eten, waar bepaalde mogelijks verontreinigde afvalfracties terecht mogen, enz. De Vlaamse
overheid heeft ondertussen een specifieke webpagina opgezet
(https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling), wat positief is. Het lijkt ons evenwel belangrijk om
de communicatie naar de brede bevolking gecoördineerd en via 1 kanaal te laten verlopen,
daar duidelijke keuzes in te maken en alle overheidsniveaus daarvan in te lichten.
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Om er alsnog voor te zorgen dat uniform geantwoord wordt op vragen vanuit de bevolking,
pleiten we er aanvullend voor om werk te maken van een FAQ-lijst. Lokale besturen kunnen
daarop dan terugvallen als ze alsnog vragen krijgen, of hier naar doorverwijzen. In het geval er
vragen zouden binnenkomen waarop geen antwoord te vinden is, zou het goed zijn dat de
lokale besturen één aanspreekpunt hebben binnen de Vlaamse overheid waar ze met
dergelijke vragen terechtkunnen.
Tot slot zijn gemeenten ook betrokken als opdrachtgever voor openbare werken. De vraag rijst
immers wat de impact is op grondverzet bij allerlei werken die lokale besturen momenteel
uitvoeren. Wij vrezen grote vertraging bij heel wat openbare werken die lopen of de komende
maanden gepland zijn indien men bij alle werken nu aanvullende analyses zou opleggen. De
lokale besturen zijn daarom vragende partij voor een duidelijke richtlijn wat zij al dan niet
aanvullend moeten doen bij grondverzet wat PFOS en PFAS betreft.
De VVSG is vanzelfsprekend bereid tot verdere structurele samenwerking rond deze
problematiek om nog sterker werk te maken van een gecoördineerde aanpak door alle
betrokken bestuursniveaus.
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