PERSBERICHT
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mechelen / 31 05 2022

3M dient beroep in tegen de beslissing van de OVAM
over het beschrijvend bodemonderzoek
3M heeft een administratief beroep ingediend bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing van
de OVAM van 7 april 2022 over het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) waarin 3M de PFOSvervuiling in Zwijndrecht in kaart brengt. Het BBO heeft als doel de bodemverontreiniging en
het humaan-toxicologisch risico ervan in en rond de 3M-site te evalueren. In de beslissing
beoordeelden de bodemspecialisten van de OVAM het BBO en legde de organisatie deadlines op
aan 3M voor de bodemsaneringsprojecten en het bijkomend onderzoek. In een
bodemsaneringsproject (BSP) wordt een plan van aanpak voorgesteld om de vervuilde gronden
te saneren.
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zal zich nu over het beroep moeten uitspreken. Het
beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat - zolang er geen uitspraak is - het BBO,
de beslissing van de OVAM en de termijnen die hierin aangegeven zijn geldig blijven. 3M zal,
losstaand van het beroepschrift, voor de nabije omgeving van de fabriekssite een BSP moeten
opstellen tegen 1 juli van dit jaar. Ook de overige termijnen die werden opgelegd blijven
behouden. Daarnaast blijven ook de bodemattesten die de eigenaars van de circa 4600
betrokken percelen in de afgelopen weken ontvangen hebben geldig. Ook de gebruiksadviezen
en de eerder geformuleerde ‘no regret‘-maatregelen blijven van kracht.
OVAM is van mening dat haar beslissing grondig en consequent werd opgesteld. Het onderzoek
werd beoordeeld door de bodemspecialisten van de OVAM en voor advies voorgelegd aan
diverse overheden, instellingen en de betrokken lokale besturen, waaronder VITO, het FAVV, het
Agentschap Zorg en Gezondheid, de VMM, de gemeente Zwijndrecht en de Gemeente Beveren. Bij
de beoordeling van dit BBO werd bovendien rekening gehouden met de inzichten van het
tweede tussentijds rapport van 25 maart 2022 van opdrachthouder Karl Vrancken over de
toepassing van het voorzorgsbeginsel en de EFSA 2020 waarden. OVAM vraagt dat 3M haar
verantwoordelijkheid opneemt en zo snel mogelijk werkt aan oplossingen want het is nodig om
op zeer korte termijn een volledig zicht te krijgen op de verontreiniging en de blootstelling eraan
te verminderen.
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