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Betreft: schriftelijke vraag gemeenteraad november 2014 –  Aanpak Terbutryne-vervuiling De Plas 

Behandelaar: S&D-fractie – Stijn Van Dingenen   

Met grote verbazing stelden heel wat inwoners, waaronder ook wij, midden oktober dankzij media-

berichtgeving vast dat er in de maand juli van afgelopen zomer een flinke Terbutryne-vervuiling plaatsvond in 

het recreatiewater van De Plas.  

Het was een schok om te horen dat deze vervuiling vrijwel meteen nadat ze plaatsvond, gemeld werd aan het 

gemeentebestuur en dat er nadien doelbewust niet over gecommuniceerd werd. Onderzoek toonde aan dat 

ons bestuur na de melding vrij beperkt actie ondernam. Er werd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid een 

formalitaire vraag gesteld naar het opmaken van een semi-kwantitatieve inschatting in het kader van mogelijke 

gezondheidsrisico’s. Hierop volgde  een droge berekeningsformule die moest weergeven welke hoeveelheden 

microgram per liter er van deze stof in dit water zich mogelijk zouden kunnen begeven.  

Op basis van die veel te ondoordachte berekening werd er geoordeeld dat ‘het risico voor de gezondheid 

aanvaardbaar klein was’. Louter op basis van deze technische berekening werd hierop geoordeeld dat 

bijkomende maatregelen niet nodig waren en dat er niet over gecommuniceerd zou worden. Deze vraagstelling 

aan het betrokken agentschap dateerde van 14 juli, de Terbutryne werd vermoedelijk op 11 juli in het water 

gedumpt aangezien foto’s aantonen dat de betrokken ton op 10 juli nog in het leslokaal van de zeilclub stond.  

Groot was onze verbazing dat deze informatieve vraag niet gestoeld werd op enige staalname en we kunnen 

begrijpen dat op basis van dit advies er geen directe actie ondernomen werd.  

Maar, 

de ongerustheid die leefde binnen de leden van de betrokken zeilclub, leidde ertoe dat de zeilclub zelf op eigen 

initiatief op 15/07/2014 –dus nadat de gemeente advies inwon bij het Agentschap- op deskundige wijze een 

staalname deed op de locatie waar het goedje in het water werd gedumpt. Dit staal werd door het 

geaccrediteerd laboratorium Labo Derva nv. onderzocht.  

Dit onderzoek resulteerde in een rapport dat op 18 juli bezorgd werd aan de leden van de club, alsook aan het 

gemeentebestuur. Het overduidelijke resultaat van dit onderzoek dat gebaseerd was op staalname toonde aan 

dat de eerder geformuleerde stelling van het Agentschap totaal ontoereikend was. Immers, daar waar de 

gemaakte formalitaire berekening over een heel lage concentratiedosis sprak, bewees dit onderzoek het 

tegendeel. De staalname toonde aan dat het Terbutrynegehalte in het water ver boven de toegelaten waarden 

zat. Met 3,3019 microgram per liter water in plaats van de toegelaten 0.1 microgram bedroeg deze 

overschrijding liefst 30x de toegelaten waarden. 

De resultaten van dit onderzoek die duidelijk een heel ander signaal gaven dan de lauwe semi-kwantitatieve 

inschatting hebben het bestuur er toch niet toe aangezet om alsnog actie te ondernemen en communicatie te 

voeren. Graag vernemen we dan ook het hoe en het waarom. Waarom werden er toen deze resultaten bekend 
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raakten geen bijkomende staalnames uitgevoerd, waarom werd er niet gecommuniceerd naar bezoekers en 

gebruikers en waarom werd er geen opvolging gegeven aan dit dossier totdat het in de pers verscheen en de 

publieke opinie handelen noodzaakte?  

We willen dan ook graag een totaalrelaas van de feiten, een overzicht van de genomen beslissingen en een 

duidelijk beeld van alle actoren die bij deze beslissingnames een rol hebben gespeeld.  

Vanuit onze S&D-fractie zijn wij ten volle voorstander van een transparant beleid en van een beleid dat ten alle 

tijden ten diensten staat van onze bevolking. Het niet-communiceren, zelfs al was er geen enkel risico, is in 

onze ogen dan ook onbegrijpelijk. Indien er in de zomermaanden wél gecommuniceerd was rond dit verhaal, 

had dit veel vragen, veel ongerustheid en veel stof na de feiten kunnen voorkomen.  

Als S&D-fractie willen we dan ook alle informatie in dit dossier ontvangen, toegelicht krijgen en zullen we 

nadien bekijken hoe we hier verder mee omgaan. We rekenen er dan ook op dat dit dossier behandeld zal 

worden in de komende gemeenteraad.  

Alvast onze dank  

 


