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Mechelen / 01 09 2022

OVAM reageert op Pano “Vlaanderen vervuild”
Gisteren kon Vlaanderen in Pano op één zien dat onze regio ten gevolge van ons rijk industrieel
verleden een zéér hoog aantal potentieel verontreinigde gronden heeft, ongeveer 85.000 in
totaal. OVAM wenst met dit bericht enkele van haar reacties aan de Pano-redactie, die in de
uitzending niet aan bod zijn gekomen, te publiceren.
Vlaanderen realiseerde al heel wat op het vlak van bodembeheer en bodemsanering. In 1996,
stelde de Vlaamse Regering als doel om 150 jaar historische bodemverontreiniging in kaart te
brengen en waar nodig de sanering uit te voeren of op te starten tegen uiterlijk 2036.
Sinds 2018 is deze kaart helemaal klaar en staat ze online. Meer zelfs in 2019 voerden we met
https://degrotegrondvraag.be een brede, open publiekscampagne om iedereen op te roepen om
de status van zijn of haar grond te gaan checken. Deze week nog publiceerden we transparant
een kaart met alle historische stortplaatsen die ons gewest helaas- rijk is
https://ovam.vlaanderen.be/overzicht-stortplaatsen. Iedereen kan deze gegevens checken.
Klopt, we hebben nog een hele weg af te leggen voor we onze 2036-doelstelling halen, maar het
team bij OVAM werkt al jaren met hart en ziel aan de bodemkwaliteit en ondertussen heeft 56%
van alle risicogronden inmiddels wel al een eerste onderzoek gehad (waaronder de meest
prioritaire). Van de naar schatting 11.000 tot 12.500 bodemsaneringsprojecten die nodig zullen
zijn, is ongeveer de helft opgestart en zijn er al 4.445 afgerond. Eind 2021 had de OVAM maar
liefst 871 ambtshalve dossiers (dossiers waarin we zelf onderzoeken en/of saneren omdat de
saneringsplichtige geen schuld treft of verzuimt op te treden) in behandeling.
Wij kunnen als overheidsorganisatie die dagelijks geconfronteerd wordt met bodemproblemen
waar burgers mee worstelen, zeker begrip opbrengen voor de frustraties voor de soms lange
doorlooptijd van een onderzoeks- en saneringstraject.
Gemiddeld duurt zo’n traject al gauw twee à drie jaar, soms langer. Aanmanen opdat het
“vervuiler betaalt” principe toegepast wordt, waar nodig zelf openbare aanbestedingen lanceren,
onderhandelingen voeren, juridische bezwaren of procedures die aangespannen worden door
saneringsplichtigen, de beoordelingen van rapporten, openbare onderzoeken, … Het zijn allemaal
stappen die tijd vergen. Maar tegelijk garanderen ze dat ieders rechten gerespecteerd worden,
iedereen gehoord wordt, en dat we kunnen bogen op correcte meetresultaten en de meest
recente wetenschappelijk inzichten. De aanpak van de stortplaats in Woumen is daar geen
uitzondering op.
De OVAM heeft zeker en vast oor voor de kritieken op de processen en werkwijzen van het
bodembeheer. Alles kan beter en waar nodig moeten we aanpassingen aanbrengen. Maar we
mogen het kind niet met het badwater weg gooien. Europa werkt nu pas aan een kader voor
bodemsanering, iets wat wij in Vlaanderen al meer dan 20 jaar hebben. En ze halen daarvoor de
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mosterd grotendeels bij de praktijk die in Vlaanderen vandaag toepassing vindt. Ook voor wat
betreft nieuwe, zorgwekkende stoffen zoals PFAS! Zo is de OVAM al vier jaar lang de ‘host’ van
het Europese ENSOR-congres dat de kennis over die nieuwe zorgwekkende stoffen in kaart
brengt en deelt.
Alle problemen zijn daarmee zeker niet van de baan. Wat misschien nog het meest onderbelicht
werd in de reportage van Pano is dat bodemonderzoek en -sanering pas aan het einde van de
hele keten zitten om het ecologisch passief uit het verleden zo goed mogelijk op te ruimen. De
kern van het probleem ligt bij de vervuiling aan de bron. De verontreinigende stoffen die
vandaag in onze producten zitten, zijn de afvalstoffen van morgen en de bodemproblemen van
de toekomst. Daarom moeten we verder kijken dan Vlaanderen en België anders dweilen we met
de kraan open. Denk bijvoorbeeld aan het productbeleid en REACH reglementeringen.
Verontreiniging stopt namelijk niet aan de grenzen.
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Voor meer informatie:
Jan Verheyen – Stationsstraat 110 2800 Mechelen
T 015 284 140 – G: 0479 89 07 46
woordvoerder@ovam.be

