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Mechelen / 12 08 2022 

Bodemsaneringsproject 3M volledig en ontvankelijk 

verklaard – Openbaar onderzoek kan van start gaan 

 

De OVAM brengt vanaf vandaag de bewoners en eigenaars van gronden gelegen in de zone 1A 

in Zwijndrecht (de rode zone dichtst bij de fabriek van 3M) op de hoogte dat het 

bodemsaneringsproject van 3M “volledig en ontvankelijk” is verklaard. Dit betekent ook dat de 

gemeente Zwijndrecht in de loop van de volgende dagen kan starten met het openbaar 

onderzoek van het bodemsaneringsproject. Bewoners en eigenaars krijgen zo de mogelijkheid 

om opmerkingen en bezwaren bij het bodemsaneringsproject aan de OVAM te bezorgen.  

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is van mening dat de mensen van Zwijndrecht recht 

hebben op volledige en kwaliteitsvolle informatie over de sanering. "We willen niet zomaar 

eender welke sanering, maar de kwaliteitsvolle sanering waar de Zwijndrechtenaren recht op 

hebben. Met het informeren van bewoners en eigenaars, met bijhorend openbaar onderzoek, 

wordt weer een volgende stap vooruit gezet. Het is en blijft aan 3M om haar 

verantwoordelijkheid ten volle op te nemen ten aanzien van de gemeenschap en ervoor te 

zorgen dat eventuele ongemakken voor omwonenden tot een minimum worden beperkt bij de 

verdere opkuis”. 
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Gezien de vakantieperiode wordt uitzonderlijk een termijn van 40 dagen voorzien voor deze 

consultatieronde zodat alle betrokkenen zeker de kans krijgen om hun opmerkingen te 

formuleren. Daarnaast vraagt de OVAM ook het advies van de andere betrokken overheden. Na 

de ontvangst van de opmerkingen en bezwaren, de afloop van het openbaar onderzoek en de 

verwerking van de ontvangen adviezen, zal de OVAM een beslissing nemen over de conformiteit 

van het bodemsaneringsproject. Dit gebeurt ten laatste eind oktober. 

 

Nadat het eerste bodemsaneringsproject voor zone 1 midden juli werd terug getrokken, werd 

besloten om zone 1 op te delen in twee stukken. Zo wil de OVAM er voor zorgen dat verder 

studiewerk voor zone 1B de start van de sanering van zone 1A niet verhindert. Voor de zone 1B 

(oranje) en zone 2 (geel) wordt het voorstel van aanpak voor de bodemsanering verwacht tegen 

31 december van dit jaar.  
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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 

 

 


