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Betreft: 79 2021_CBS_03264 Rolbaanstraat 34 - omgevingsvergunning: de bouw en de exploitatie  
van een ‘Air Cargo Terminal’ met bijhorend kantoorgebouw - Verlenen vergunning GOEDGEKEURD 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan de gemeenteraad Oostende omtrent de op 2 juli 2021 goedgekeurde 

bouwvergunning van een ‘Air Cargo Terminal’ met bijhorend kantoorgebouw ongeacht de mogelijke 

gecontamineerde grond met PFOS op deze site meer duidelijkheid.  

 

Redenen:  

Alle lokale besturen kregen afgelopen weekend van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart 

Somers (Open Vld) de opdracht om terreinen in kaart te brengen waar een vervuiling met PFOS kan 

zijn. Deze opdracht is in Oostende ondertussen ook gegeven aan de brandweer en de 

noodplanningsambtenaar. In de rapporten van VMM uit 2018 en 2020 en OVAM wordt gesproken 

over de sites van de luchthaven en de brandweer, en het kanaal Oostende-Gent.  

Het stadsbestuur van Oostende weet dus al welke sites mogelijk vervuild zijn. In dit kader, moeten de 

Oostendenaars de zekerheid krijgen, dat bij de opstart van een bouwwerf op de vervuilde site 

waarbij onder meer fijnstof worden gecreëerd GEEN gevaar bestaat op ongecontroleerde 

verspreiding van giftige stoffen in de lucht.  

De gezondheid van de Oostendenaars moet hierbij steeds prioritair staan. Aangezien de site 

mogelijks zijnde gecontamineerd, en er voor de bouwvergunning geen analyse werd opgemaakt.  In 

dit kader kan het stadsbestuur onmogelijk een garantie geven, dat bij de opstart van de bouw GEEN 

gevaar is op mogelijke contaminatie en of verspreiding van de mogelijke giftstoffen deze schadelijk 

zijn voor omwonende. Een mogelijke verspreiding van PFOS- gecontamineerde  fijnstof over heel de 

stad, blijkt althans mogelijk. Dit vormt aldus een gezondheidsrisico voor de bewoners van onze stad.  

Pro-Actief Oostende als Onafhankelijke Burgerpartij  neemt met enige verontwaardiging kennis, dat 

er reeds in het jaar 2018 meer één persoon kennis hand over de mogelijke vervuiling van PFOS in 

onze stad. Voormalig minister Bart Tommelein (Open VLD) en huidige burgemeester van Oostende 

zweer nochtans de gevaren voor de Oostendenaars in alle talen.    

 

 

 

 



 

 

Een mogelijk bezorgdheid over de gezondheid van zijn inwoners zien wij niet. De verontwaardiging 

dat dit schandaal dan toch uit de doofpot raakte, stond op het gezicht van onze burgervader 

geschreven. Het vee wordt naar de slachtbank gevoerd, maar in deze context blijkt het vee dan toch 

meer de Oostendenaars. 

De specialist in Vlaanderen  Profescort Tim Nawrot  deze in de milieu-epidemiologie de beste 

raadgever blijkt . Deze zijn onderzoek focust zich op de gezondheidseffecten van milieuvervuiling, is 

met betrekking tot de mogelijke verspreiding van PFOS gecontamineerde fijnstof heel duidelijk. Zo 

liet hij ons telefonisch weten, dat het perfect mogelijk is dat de gecontamineerde fijnstof over heel 

Oostende als ook over de grenzen van onze stad heen kunnen verspreiden.     

“Als wij weten dat Saharazand door de lucht tot bij ons kan gedragen worden, is het meer als 

duidelijk dat ook PFOS gecontamineerde fijnstof over het hele land kan gedragen worden. Maar dit is 

meest complex, waarvoor de omstandigheden ook een rol in spelen”. Aldus: Profescort Tim Nawrot   

In deze context vragen wij meer duidelijkheid. 

Vragen: 

➢ Is de bouwvergunning gekoppeld aan voorwaarden deze rekening houden met een mogelijke 

verspreiding van gecontamineerde grond in vorm van fijnstof ?  

➢ Indien JA, welke maatregen werden gekoppeld aan de bouwvergunning ? 

➢ Is er reeds meer duidelijkheid over de vervuiling van de grond op de luchthaven en welke ?  

➢ Indien er geen rekening werd gehouden bij de goedkeuring van de bouwvergunning en met 

de mogelijke risico’s op verspreiding van PFOS gecontamineerde fijnstof voor de omgeving 

en bewoners aldus gevaren voor de volksgezondheid. Waarom gebeurde dit niet ?  

➢ OVAM liet ons inmiddels weten niet zijnde betrokken bij dit dossier, waarom niet ?   

➢ Is er al meer duidelijkheid over de art en oppervlakte van de gecontamineerde grond op deze 

site ?  

➢ Welke maatregelen voorziet het stadsbestuur om een verspreiding van  PFOS 

gecontamineerde fijnstof te minimeren ?  

 

Wij zien  alvast uit naar het antwoord, en verblijven  

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


