
PFOS: Groen miste de boot
Al maanden beroert de PFOS-vervuiling de Zwijndrechtse 
gemoederen. Al die tijd herhalen de burgemeester en het 
schepencollege niet op de hoogte geweest te zijn van deze 
problematiek en proberen ze alle schuld elders te leggen. 
Nochtans kregen ze de afgelopen 20 jaar veel signalen die 
alarmbellen hadden moeten doen afgaan.

Agalev, later herdoopt tot Groen, is sinds 1995 de dominante 
partij in het schepencollege, met zowel de burgemeester als de 
schepen van Leefmilieu uit eigen rangen. De huidige burge-
meester is gemeenteraadslid sinds 1977, schepen sinds 2001 en 
eerste schepen sinds 2007. Zoals een vorige Groen-milieuschepen
in De Standaard duidelijk stelt: “Het gemeentebestuur wist dat 
we met PFOS moesten opletten. Het was ons niet onbekend. 
Maar we hebben nooit de omvang van het probleem geweten.”

Groen steekt kop in het PFOS-zand
Laat milieu en bescherming van de gezondheid van de inwoners 
nu net het DNA van de partij Groen zijn. Hun kiezers en bij 
uitbreiding de hele bevolking van Zwijndrecht en Burcht mogen 
eisen dat zeker deze partij van zulke dossiers een absoluut 
speerpunt maakt. Dat zij als groene moraalridders ten strijde 
trekken tegen elke vorm van aantasting van het leefmilieu en bij 
de minste twijfel ernstig en diepgaand onderzoek laten uit-
voeren om zo de onderste steen boven te brengen. Hier is geen 
sprake van onwetendheid, hier is vooral sprake van jarenlange 
onderschatting en miskenning. Misschien is dat nog veel erger 
dan loutere onwetendheid. De lokale groene moraalridders blij-
ken uiteindelijk groene struisvogels met de kop in PFOS-grond.

N-VA-minister onderneemt wél actie
Intussen is er wél actie: Vlaams milieuminister Zuhal Demir 
nam het initiatief voor de oprichting van een parlementaire 
onderzoekscommissie. Luk Lemmens, gedeputeerde van de 
provincie Antwerpen en bevoegd voor omgevingsvergun-
ningen, verstrengde de lozingsnormen voor 3M. De Vlaamse 
Omgevingsinspectie laat afdelingen die mogelijk PFAS-stoffen 
uitstoten tijdelijk sluiten om zo verdere uitstoot van PFAS te 
voorkomen. En beter laat dan nooit: eind oktober stelde ook het 
schepencollege 3M formeel in gebreke.

Wellicht start er nu helaas een jarenlange juridische strijd. Laat 
ons hopen dat er oplossingen komen, in het belang van onze 
inwoners en onze leefomgeving, maar ook in het belang van 
de 3M-werknemers die hun gezondheid én werkgelegenheid 
bedreigd zien.
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met Zuhal Demir

Vrijdag 28 januari om 20 uur

Blokkeer alvast 28 januari in uw agenda: 
N-VA Zwijndrecht-Burcht viert het nieuwe jaar 

met Vlaams minister Zuhal Demir. 

Meer info in onze volgende uitgave. 
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Juni 2000
Gazet van Antwerpen meldt dat uit Amerikaans gezondheidsonderzoek zou blijken dat PFOS mogelijk kankerverwekkend 
is en dat 3M uit Zwijndrecht deze stof produceerde.

18 december 2018
Het schepencollege geeft een voorwaardelijk positief advies over de omgevingsvergunning voor de werfzones van de 
Oosterweelverbinding. In de aanvraag wordt meermaals gesproken over de PFOS-problematiek en wordt duidelijk gesteld 
dat net door de verhoogde concentraties aan PFOS een waterzuiveringsinstallatie noodzakelijk is.

Voorjaar 2004
De Universiteit Antwerpen doet onderzoek naar het PFOS-gehalte in bosmuizen uit Blokkersdijk, met zeer verontrustende 
resultaten tot gevolg. De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement bespreekt de problematiek, volksvertegenwoor-
diger Malcorps ondervraagt leefmilieuminister Tavernier en welzijnsminister Byttebier, allen van de partij Groen. 5 december 2019

Lantis, de beheerder van de Oosterweelwerken, organiseert twee belangrijke besprekingen waarop de actuele 
PFOS-problematiek ter sprake komt:

 •  de stuurgroep ‘Leefbaarheidsprojecten en Minder Hinder Linkeroever’, waarop zowel de burgemeester als de 
milieuschepen aanwezig zijn. Agendapunt 8 handelt uitdrukkelijk over de ‘Beheersmaatregelen PFOS’. De 
gemeente stelt “tevreden te zijn over de toelichting van Lantis” en ook dat ze “bezorgd bleef over de verplaatsing 
van PFOS buiten de projectzone en zal onderzoeken of een monitoringsprogramma buiten de projectzone kan 
opgezet worden”.

 •   een werfbezoek onder de noemer ‘Themabezoek PFOS’, in aanwezigheid van de milieuschepen.

2020
De te hoge PFOS-concentratie in het grondwater is sinds december 2019 dus goed bekend bij gemeentebestuur, milieu-
schepen en burgemeester. Toch levert het schepencollege zonder enige nuancering of waarschuwing vergunningen af voor 
het oppompen en gebruiken van grondwater in de kleine straal rond de 3M-site:

  7 juli 2020: akkoord van het schepencollege om grondwater uit een ondiepe boorput van 12 meter te gebruiken 
voor bewatering van de voetbalvelden aan de Kerkenkouter.

  19 mei 2020 en 13 oktober 2020: kennisname van meldingen van grondwaterwinningen op verschillende locaties 
in het gebied Kerkenkouter, onder andere in de zone achter Molenstraat en Neerstraat, voor het bevloeien en 
besproeien van fruitbomen en gewassen, zonder enige opmerking of waarschuwing.

Noch de burgemeester noch de milieuschepen vindt het intussen nodig om de gemeenteraad te informeren. Dat gebeurt 
pas wanneer het PFOS-schandaal door de media in het daglicht wordt gesteld.

Is het inroepen van ‘onwetendheid’ dan nog wel gewettigd?

22 april 2004
De gemeenteraad bespreekt de PFOS-problematiek. De Groen-schepen nuanceert de risico’s en stelt dat er geen ecologisch 
risico is. Op de melding dat 3M-werknemers op vrijwillige basis een bloedonderzoek mochten laten doen in de periode 
1996-1999, maar dat daar nog steeds geen resultaten van bekend waren, reageren de burgemeester en de milieuschepen
“dat dit de verantwoordelijkheid is van 3M en dat de gemeente wel kon informeren maar dat dat weinig zinvol was omdat 
het al zo lang geleden gebeurd was”. Op de vraag naar een onafhankelijk gericht gezondheidsonderzoek bij de arbeiders 
van 3M antwoordt de leefmilieuschepen dat dit “niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente”. Toenmalig schepen 
en huidig burgemeester Van de Vijver was ook aanwezig en voegde er nog aan toe dat “de enige instantie die daarop kon 
reageren de vakbonden waren via hun bedrijf ”.

2010-2011
Doctor in de biologie Wendy D’Hollander meldt de verontrustende resultaten van haar doctoraatsonderzoek aan de 
Universiteit Antwerpen over de aanwezigheid van PFOS in de omgeving van het technologiebedrijf 3M aan de toenmalige 
burgemeester. Die melding blijkt nu onvindbaar.

17 juni 2008
In de gemeenteraadscommissie van Ruimtelijke Ordening en Milieu geeft de verantwoordelijke milieu- en gezondheid van 
3M toelichting bij het bodemsaneringsproject van 3M. Hij stelt duidelijk dat er PFOS in bodem en grondwater werd aan-
getroffen. Uit het verslag van die commissie blijkt overigens het volgende: “Uit de risicoanalyse die vooral werd uitgevoerd 
door Vito bleek dat het grondwater binnen het verontreinigde gebied niet als drinkwater mag gebruikt worden. Dit is van 
belang voor enkele bewoners van de Neerstraat.”

PFOS-vervuiling: hoe kon Groen dit missen? 
Afgelopen 20 jaar kwam PFOS geregeld aan de oppervlakte. Hieronder vindt u een overzicht van relevante momenten. De documenten waaruit die informatie komt, kunnen bij ons ingezien worden.
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


