VRAAG 1
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 24/01/2022
Indiener : Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie: Vragen n.a.v. het antwoord van minister Demir inzake de
milieusituatie op en rond de Raghenosite
Toelichting
Enkele weken geleden raakte bekend dat de grondwerken op de Oosterweelwerf in Antwerpen werden
stopgezet omwille van de aanwezigheid van PFOS in de bodem. De Raad van State oordeelde dat het
verplaatsen van vervuilde grond gelijk staat met het verplaatsen van afval en tegelijkertijd werden de
Oosterweelwerven gezien als drie aparte werven en niet één grote werf. De grondwerken dienden dus
gestopt te worden.
Twee maand geleden vroeg ik aan toenmalig schepen De Bie naar de mogelijke aanwezigheid van PFOS op
de Raghenosite en de aangrenzende site van het Bommenkot. Volgens schepen De Bie werd er bij de brand
in het Bommenkot geen PFOS/PFAS gebruikt want de brand was voor 1970. Ook de industriële
verontreiniging zou niet voor een risico kunnen zorgen. De parameters zouden wel beter opgevolgd
worden aangezien OVAM zijn risico analyse heeft bijgesteld. De conclusie was dat uit de historische
gegevens blijkt dat er niks aan de hand is maar de sanering is nog niet afgewerkt en de resultaten zijn niet
beschikbaar. Men zou wel ‘tijdens de werken regelmatig stalen nemen’.
In een antwoord op een gelijkaardige vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Claes schat ook
minister Demir de aanwezigheid van PFAS relatief laag in maar ook weer niet helemaal onmogelijk.
Daarmee gaat zij dus in tegen het eerder sussende en ontkennende standpunt van mevrouw De Bie. Uit
voorzorg heeft OVAM de bodemsaneringsdeskundige dan ook opdracht gegeven om een bijkomende
analyse op PFOS te verrichten.
Vandaar enkele vragen:
1. Gezien de uitspraak van de Raad van State: kunnen de werken op en rond de Raghenosite beginnen
alvorens er een verder onderzoek door OVAM is gebeurd?
2. Als er verontreiniging wordt vastgesteld wie is dan juridisch verantwoordelijk?
3. Als de verontreiniging moet worden afgegraven hoeveel vertraging gaat dit met zich meebrengen?
Frank Creyelman
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
* Voor een goede werking wordt het aantal vragen voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn samen gecombineerd.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 24 juni 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

