Betty Van Dyck districtsraadslid
Groen Hoboken

Lood in bloed
Maximum gemiddelde lood in bloed (nu 10µg/dl Who en 5µg/dl PIH)

‘Bijzondere voorwaarde 17 kan best worden aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke
inzichten. Zo heeft WHO in augustus 2019 aangegeven dat er geen veilige loodbloedwaarde is.
Over de actualisering en formulering hiervan wordt advies gevraagd, in bijzonder aan AZG’.
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PIH verdeling waarden gedetailleerd najaar 2020

Bijz. vw. 17 Voorstel 1: Lood in bloed
• Verlagen maximum gemiddelde naar 2µg/dl zoals aanbevolen in
recente wetenschappelijke literatuur
• Bijkomende voorwaarde: maximum 10% van de kinderen mag boven
de 2µg/dl bloed hebben
• Bijkomende voorwaarde: er mogen geen kinderen boven de 5µg/dl
bloed zitten

Bijz.vw.17 Voorstel 2 : Lood in bloed
wat bij overschrijding?
• Opleggen extra maatregelen gericht op beperken uitstoot
• Beperken van productie tot een volgende meting aan de normen
voldoet (het AGZ gaf in 2014 voorlopig negatief advies voor
uitbreiding capaciteit omwille van de belasting van de gezondheid van
buurtbewoners!)
• Opstarten individueel opvolgingstraject op lange termijn voor elk kind
met meer dan 5µg/dl bloed, uit te voeren door medische experten
groep en gefinancierd door Umicore
• Door de overheid op te stellen systeem van schadevergoeding voor
kinderen die schade ondervinden, ook op lange termijn.

Bijz. vw. 17 uitbreiden
Voorstel 3 : Arseen en cadmium
• Nu : hypothese correlatie lood – arseen, maar voor arseen worden de
immissie streefwaarden niet gehaald
• Voorstel : onderzoek opzetten om de aanwezigheid van arseen en
cadmium in het lichaam te monitoren (zowel bij kinderen als bij
volwassenen)
• Bepalen van maximale toegestane hoeveelheid arseen en cadmium in
het lichaam

Uitstoot: huidige bijzondere voorwaarde 29
• Totale emissie (uitstoot) jaarvracht mag niet hoger zijn dan
gemiddelde van drie referentiejaren 2010-2011-2012, zowel voor
lood, arseen als cadmium
• De immissie (aanwezigheid op leefhoogte) voor stof, lood, cadmium
en arseen mag niet hoger zijn dan in 2011 en moet dalen

• De depositie (neerslag) van lood, cadmium en arseen mag niet hoger
zijn dan in 2011 en moet dalen

Uitstoot metalen (emissies)

Bijz. vw. 29 Voorstel 4:
verlagen maximale emissiejaarvracht
• De referentieperiode 2010 -2012: de gemiddelde lood in
bloedwaarden lagen toen boven de 5µg/dl
• Daarom: de maximum emissiejaarvracht voor lood, cadmium en
arseen moet in de komende jaren dalen met 5% per jaar tot
uiteindelijk 80% van het maximum in de referentieperiode 20102012. Na deze periode van 4 jaar te evalueren.
• Toevoegen van een duidelijke termijn waarna de streefwaarden voor
immissie van arseen op PM10-stof en voor looddepositie moeten
gehaald worden

Bijz. vw. 29 Voorstel 5:
Evaluatie emissies per kwartaal i.p.v. jaarlijks
• Umicore moet nu jaarlijks een rapport laten opmaken. Dat rapport
verschijnt bijna een jaar na het jaar waarover gerapporteerd wordt.
• Dat maakt dat maatregelen pas heel laat kunnen genomen worden.
• Daarom: evaluatie per kwartaal door erkend deskundige lucht volgens
de methode gebruikt in het MER. Dit laat toe om sneller in te grijpen
bij negatieve resultaten en zo beter de gezondheid te beschermen.

Bijz.vw. 29 Voorstel 6:
Publicatie van kwartaal evaluatie op website
provincie
• Doel is sneller inzage te geven in de resultaten aan het publiek

Bijz.vw. 29 Voorstel 7:
Bijkomende meetposten in andere windrichtingen
• Umicore en de overheid hebben nu meetposten ten noordoosten van
de fabriek (op 1 na)
• Ook al wordt 40% van de tijd vooral in die richting vervuild, ook elders
hebben de inwoners te maken met de uitstoot van de fabriek.
• Het is wenselijk om in alle richtingen bijkomende meetposten te
plaatsen om alarmsignalen te kunnen opvangen (voorzorgsprincipe)
en om de evaluatie door de erkend deskundige lucht op meer
gegevens te baseren.

Art. 1 besluit Voorstel 8:
Bevriezen of verminderen van de huidige
productiecapaciteit
• Het agentschap zorg en gezondheid gaf in 2014 in eerste instantie een
negatief advies voor de voorgestelde uitbreiding van de
productiecapaciteit.
• “Vanuit gezondheidskundig oogpunt zijn in de huidige situatie de risico’s
voor de mens onaanvaardbaar en is er geen ruimte meer voor bijkomende
blootstelling van de inwoners van de omgeving van Umicore Hoboken. Ons
advies is dan ook ongunstig voor de gevraagde capaciteitsuitbreiding
omdat de activiteiten milieuhygiënisch onverenigbaar zijn met de (woonen
leef)omgeving en de risico’s voor mens en milieu onaanvaardbaar zijn. 15.
Zonder garantie dat de Europese streefwaarde voor arseen en de
geluidsgrenswaarden kunnen gerespecteerd worden, kan ook een
hervergunning niet gunstig geadviseerd worden.” p.113

Umicore vroeg en kreeg in 2014 een uitbreiding van de capaciteit van de productie
in bijvoorbeeld smelter 360,000 ton/jaar naar 550,000 ton/jaar
in bijvoorbeeld hoogoven 320,000 ton/jaar naar 440,000 ton/jaar

• Op zijn minst is het noodzakelijk om het deel van de toegestane
verhoging van productiecapaciteit dat nog niet uitgevoerd werd, te
bevriezen.
• Omwille van de hoge uitstootpieken vorig jaar en de hoge lood in
bloedwaarden vorig jaar is een beperking van de productiecapaciteit
aangewezen. De grootte van die beperking moet door de overheid
berekend worden in functie van het beschermen van de gezondheid
van de buurtbewoners.
• Zo is er tijd om de opgelegde maatregelen eerst volledig uit te voeren.
Er werden immers termijnen van twee jaar voorzien om de
maatregelen te nemen en onderzoeken uit te voeren.

Toevoegen bijzondere voorwaarde
Voorstel 9: Emissie-alarm
Umicore liet vorig jaar na om de buurtbewoners te waarschuwen dat er
in februari een hoge piek in uitstoot was geweest en dat de combinatie
met de lockdown gevaarlijk was.
Umicore moet de buurtbewoners verplicht waarschuwen bij hoge
emissies (op een actieve manier) en onmiddellijk maatregelen nemen
om de blootstelling te verminderen.

Toevoegen bijzondere voorwaarde
Voorstel 10: bufferzone op terrein van Umicore
In de voorstellen van de provincie wordt met geen woord gerept over
de bufferzone op de terreinen van Umicore zelf. Staat nochtans wel in
lijst van te nemen maatregelen van technische werkgroep.
Dit zou eigenlijk eerst moeten uitgevoerd en geëvalueerd worden,
vooraleer mag ingegrepen worden in het openbaar domein (en dan
nog enkel door de overheid!).

Dus: aanleggen van een maximale bufferzone op terreinen van Umicore

Toevoegen bijzondere voorwaarde
Voorstel 11: Bodem
• Nieuwe evaluatie van bodemkwaliteit in ruime omgeving Umicore
• Zowel voor gesaneerde gronden als voor niet-gesaneerde bodems
• Perimeter: ? 10 km in alle (!) windrichtingen
• Sanering indien nodig op kosten van Umicore

Verzoek tot bijstelling van de emissievoorwaarde
voor SO2 van de convector (OMV_2020171758)
• Umicore vraagt uitzondering om niet te moeten voldoen aan normen
voor ‘piekemissies’ van SO2. (kortstondige pieken)
• Het bedrijf kan wel de maximale jaaremissies respecteren
• Het is niet voor niets dat Europa dit onderscheid maakt én ook voor
piekemissies normen oplegt. Die SO2 komt ergens terecht!
• Gezien de gehele context van norm- en
streefwaardenoverschrijdingen stellen we voor dit niet toe te staan!

Indienen opmerkingen/bezwaren!
• Geef aan waarom je iets voorstelt
• Geef aan hoe je eventueel persoonlijk betrokken bent
• Selecteer wat je zelf belangrijk vindt
• Voeg eigen voorstellen toe

• Voor 5 april!

