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Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° het bloedonderzoek bij 796 omwonenden van de 3M-fabriek, dat erg verontrustende resultaten aantoonde inzake PFAS- en vooral PFOS-waarden;
2° het advies van het agentschap Zorg en Gezondheid dat elke bijkomende
blootstelling voor de omgeving als gevolg van de uitstoot van PFAScomponenten door 3M moet stoppen;
3° het toezicht van de Vlaamse Omgevingsinspectie en andere instanties binnen het beleidsdomein Omgeving;
4° de formele procedure van ingebrekestelling door minister Zuhal Demir van
de Belgische en Amerikaanse vennootschap en al hun bestuurders, waarover de Vlaamse Regering nog in gesprek is met 3M;
5° het feit dat 3M tot op heden niet transparant is op vragen die hen worden
gesteld, zowel vanuit de administratie, de Vlaamse Regering als vanuit het
Vlaams Parlement;
6° de procedure bij de provincie Antwerpen tot verstrenging van de omgevingsvergunningsvoorwaarden van 3M, waar het bedrijf gisteren aankondigde
tegen in beroep te gaan;
7° de beslissing van de Omgevingsinspectie op 26 oktober 2021 om een veiligheidsmaatregel aan te kondigen bij 3M waarbij het bedrijf binnen de twee
dagen zwart op wit moet bewijzen dat ze de omgeving niet extra blootstelt
aan risico’s door PFAS-emissies;
– vraagt de Vlaamse Regering om:
1° de capaciteit om bloedonderzoeken te doen naar PFAS-blootstelling maximaal in te zetten en bijkomende capaciteit te zoeken om zoveel mogelijk
mensen in een bredere perimeter rond het bedrijf 3M de kans te geven zich
te laten onderzoeken;
2° het opgezette biomonitoringsonderzoek, de medische monitoring en de
koppeling van de medische gegevens aan de bloedwaarden uit te breiden,
waaronder ook de (oud-)werknemers van 3M, bewoners uit de ruimere
omgeving of die langdurig werden blootgesteld aan PFAS, en personen uit
de omgeving met medische aandoeningen die in verband kunnen worden
gebracht met langdurige PFAS-blootstelling;
3° het informeren van inwoners over de mogelijke gevolgen van hun PFASbloedwaarde voor hun gezondheid verder te zetten;
4° de Omgevingsinspectie volledig haar rol te laten spelen, al haar mogelijkheden voor handhaving uit te laten putten en desgevallend ook de
aangekondigde veiligheidsmaatregel in uitvoering te brengen op korte
termijn door – minstens tijdelijk – alle productieprocessen bij 3M stop te
zetten die in de omgeving leiden tot blootstelling aan PFAS via uitstoot;
5° de opgestarte ingebrekestellingsprocedure verder te zetten om ervoor te
zorgen dat de Vlaamse belastingbetaler maximaal schadeloos gesteld wordt
voor alle kosten verbonden aan alle gezondheidsonderzoeken rond 3M alsook de gevolgen van de PFAS-vervuiling en -sanering mee te nemen in
dezelfde ingebrekestellingsprocedure, teneinde vanuit de Vlaamse overheid
één gecoördineerde aanpak te hanteren richting de multinational;
6° met alle mogelijk (juridische) instrumenten druk te blijven zetten op het
bedrijf 3M om alle informatie waarover het beschikt onverwijld te bezorgen;
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bij Europa aan te dringen op een betere gecoördineerde aanpak van deze
PFAS-stoffen en een verbod op Europees niveau voor alle niet-essentiële
toepassingen van PFAS.
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