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Beoordeling van het beschrijvend bodemonderzoek

� Eerste beschrijvend bodemonderzoek van 10 februari 2022
▪ Gefaseerde aanpak

� Beslissing van de OVAM van 7 april 2022
▪ Evaluatie door de OVAM na adviesvragen

� Sanering noodzakelijk: termijnen opgelegd aan 3M
▪ Eerste gefaseerde bodemsaneringsproject tegen 1 juli 2022 (oranje zone)
▪ Tweede gefaseerde bodemsaneringsproject tegen 1 december 2022 (gele zone)
▪ Bijkomend beschrijvend bodemonderzoek tegen 1 december 2022 (buiten gele zone)

� Wettelijke verplichtingen opgelegd aan 3M
▪ Niet nakomen ervan is een milieumisdrijf
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Beoordeling van het beschrijvend bodemonderzoek

� Opmerkingen bij de beslissing over het beschrijvend bodemonderzoek
▪ Verontreiniging nog niet volledig in kaart gebracht
▪ Verontreiniging niet nog volledig gekarakteriseerd
▪ Risico-beoordeling nog te verfijnen
▪ Aanwijzingen dat er andere bronnen zijn: te onderbouwen
▪ …
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Beoordeling van het beschrijvend bodemonderzoek

� Administratief beroep ingesteld door 3M op 11 mei 2022 tegen de beslissing van de OVAM

� Beroep wordt behandeld door Vlaamse Regering via minister voor Omgeving

� Beroep ontvankelijk verklaard op 27 mei 2022

� Evaluatie van de gegrondheid door de Vlaamse Regering loopt

� Beroep is niet schorsend!

17/06/2022 | 6



Bodemattest



Bodemattest



Overdracht van gronden

� Niet-risicogronden
▪ Overdracht is mogelijk

� Risicogronden
▪ Oriënterend bodemonderzoek nodig voor overdracht
▪ Mogelijke verplichtingen op basis van resultaat oriënterend bodemonderzoek
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Grondverzet en bemalingen

� Gronden binnen contour beschrijvend bodemonderzoeken: verdachte grond

� Technisch verslag nodig, opgesteld door bodemsaneringsdeskundige

� Grondwater mogelijk verontreinigd
▪ Impact op bemalingen en lozingen 
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Beoordeling van het bodemsaneringsproject

� Indiening bodemsaneringsproject oranje zone tegen 1 juli 2022

� Beoordeling volledigheid en ontvankelijkheid

� Kennisgeving aan betrokken eigenaars en gebruikers
▪ Brief per post aan eigenaars
▪ Rondgedragen brieven voor gebruikers
▪ 30 dagen voor overmaken opmerkingen en bezwaren
▪ Zomerperiode (midden juli – midden augustus): digitale procedure

� Adviesvragen aan betrokken overheden

� Openbaar onderzoek door de gemeente
▪ als het bodemsaneringsproject vergunningsplichtige activiteiten omvat

� Beslissing over bodemsaneringsproject binnen de 90 dagen: eind september 2022

� Concrete uitvoering: overeenkomsten tussen eigenaars/gebruikers en 3M!
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Beoordeling van het bodemsaneringsproject

� Indiening bodemsaneringsproject gele zone tegen 1 december 2022

� Beoordeling volledigheid en ontvankelijkheid

� Kennisgeving aan betrokken eigenaars en gebruikers
▪ Brief per post aan eigenaars
▪ Rondgedragen brieven voor gebruikers
▪ 30 dagen voor overmaken opmerkingen en bezwaren
▪ Eindejaarsperiode (midden december – midden januari): digitale procedure

� Adviesvragen aan betrokken overheden

� Openbaar onderzoek door de gemeente
▪ als het bodemsaneringsproject vergunningsplichtige activiteiten omvat

� Beslissing over bodemsaneringsproject binnen de 90 dagen: eind februari 2023

� Concrete uitvoering: overeenkomsten tussen eigenaars/gebruikers en 3M!
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Dank voor uw aandacht
Zijn er nog vragen?

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen

https://ovam.vlaanderen.be/3m-dossier-zwijndrecht

PFAS@vlaanderen.be


