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Beste buurtbewoners,
Beste medewerkers,

Via deze editie van onze nieuwsbrief willen 
we u graag op de hoogte houden van de 
stand van zaken in ons omgevingsvergunnings-
dossier. Na een beroepsprocedure bij de 
Raad van State, besliste toenmalig Vlaams 
minister Joke Schauvliege in december 
2018 om onze milieuvergunning niet 
bijkomend te motiveren. Als gevolg hiervan 
hebben wij intussen een nieuwe aanvraag 
ingediend, inclusief een nieuw milieueffecten-
rapport (MER). Aangezien ons slachthuis 
sinds de opstart in 2017 operationeel is, 
stelde deze nieuwe MER-studie ons in staat 
om de voorspellingen die gemaakt werden 
in het vorige MER (naar aanleiding van de 
bouw van ons slachthuis), te toetsen aan de 
huidige, werkelijke situatie.

In het kader van de procedure rond onze 
nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag (OVA), 
werd door de gemeente Westerlo zoals 
gebruikelijk een openbaar onderzoek ingesteld. 
Als onderdeel van dit onderzoek organiseert 
de gemeente een infovergadering in Westerlo 
op donderdag 2 mei. Op deze vergadering 
praten we met plezier verder met u over onze 
nieuwe vergunningsaanvraag. Wij vinden uw 
mening zeer belangrijk en luisteren daarom 
graag naar uw eventuele bezorgdheden, zoals 
wij ook in het verleden steeds gedaan hebben.

Tot slot, herhalen wij graag dat u recht-
streeks bij ons terecht kan op ons meldpunt 
(meldpunt@sus-campiniae.be), indien u 
info wil inwinnen, mogelijke hinder zou willen 
melden of andere suggesties heeft voor ons 
bedrijf. Door ons rechtstreeks te contacteren, 
kunnen wij snel en efficiënt elke melding 
behandelen en bovendien de oorzaak van 
eventuele overlast onderzoeken.

Veel leesplezier!

De directie van NV Sus Campiniae  

Omgevingsvergunningsaanvraag 
(OVA) 
In maart 2018 vernietigde de Raad van State de in 2015 verleende milieuvergunning 
voor Sus Campiniae. De Raad van State argumenteerde dat minister Schauvliege 
onvoldoende had gemotiveerd waarom ons bedrijf op het industrieterrein naast de 
begraafplaats in Oevel kon uitgebaat worden.

In december 2018 besliste minister Schauvliege om de milieuvergunning niet 
bijkomend te motiveren, ondanks uitsluitend positieve adviezen van alle geconsulteerde 
onafhankelijke milieu-instanties (Gewestelijke Milieuvergunningscommissie, 
Agentschap Wegen en Verkeer, departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, 
en de Vlaamse Milieumaatschappij).

Aangezien wij steeds alles in het werk gesteld hebben om ons slachthuis te 
exploiteren met een minimale en aanvaardbare impact op de omgeving, kwam 
dit nieuws als een grote verrassing. Bovendien werd reeds in het kader van de 
bouwvergunning definitief door de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigd 
dat een bedrijf als Sus Campiniae wel degelijk thuishoort op dit industrieterrein.

Na constructief overleg met de verschillende betrokken partijen hebben wij op 
18 februari 2019 een nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de 
deputatie van de provincie Antwerpen. Deze nieuwe aanvraag is gebaseerd op 
de adviezen van onafhankelijke MER-deskundigen en getoetst aan onze ervaring 
van de actuele, werkelijke situatie. Reeds van bij de bouw van ons slachthuis hebben 
wij uiteraard de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de huidige, 
strenge wetgeving. In deze Omgevingsvergunningsaanvraag leveren wij daar 
bovenop bijkomende inspanningen in de vorm van nieuwe investeringen, waar-
mee we onze impact op de nabije en ruime omgeving nog verder terugdringen. 
Het gaat hierbij om: het plaatsen van extra luchtwassers op de ventilatielucht 
van de stallen, verdere optimalisatie van de bestaande luchtwasser, het plaatsen 
van een biofilter op de waterzuivering en de aanleg van een nieuwe 
toegangsweg, inclusief groenbuffer, voor de aanvoer van varkens.

Binnenin deze nieuwsbrief leest u meer over deze bijkomende maatregelen, als-
ook over het uitgebreide milieueffectenrapport (MER), dat onafhankelijke experten 
hebben opgesteld als onderdeel van onze vergunningsaanvraag. 

Met deze bijkomende investeringen zijn wij ervan overtuigd dat Sus Campiniae 
zal kunnen blijven voortbestaan met een minimale impact op de omgeving, en 
met de verdere tewerkstelling van onze meer dan 100 medewerkers. 

Welkom



Milieueffectenrapport (MER)
Op 18 februari 2019 dienden wij een nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag in. Het MER maakt een belangrijk 
deel uit van deze aanvraag. Het MER werd opgesteld door onafhankelijke experten in verschillende domeinen: lucht, 
geluid, grond- en afvalwater, mobiliteit, bodem en fauna & flora. Deze MER-studie stelde ons in staat om verder te gaan 
dan de voorspellingen die gemaakt werden vóór de bouw van ons slachthuis. 
De metingen van de onafhankelijke experten geven nu een concreet en accuraat beeld van de werkelijke impact van 
ons slachthuis op de omgeving.

3 nieuwe investeringen
Op basis van de adviezen van de onafhankelijke MER-deskundigen en onze ervaring van de actuele, 
werkelijke situatie, beslisten wij enkele bijkomende investeringen te (zullen) doen, die eveneens opgenomen 
zijn in onze Omgevingsvergunningsaanvraag, met name in de disciplines lucht en mobiliteit van het MER.

Geluid

Waar beweging en activiteit is, is er ook geluid. 
De voornaamste geluidsbronnen van ons 

bedrijf zijn de waterzuiveringsinstallatie en 
de vrachtwagens die het transport van en 
naar ons slachthuis voorzien. Uit metingen 
blijkt echter dat het geluid in de omgeving 
volledig bepaald wordt door de autosnelweg 

E313. Ons slachthuis heeft dus 
zo goed als geen invloed op 

het totale ‘geluidsklimaat’. 

Grondwater 

Water speelt een belangrijke rol in onze 
activiteiten, in het bijzonder omdat wij een 

optimale hygiëne nastreven. Wij pompen grondwater 
op, vanop een diepte van een kleine 90m. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat dit geen effect 
heeft op de hoeveelheid en de kwaliteit van het grond-

water. Onze waterbesparende maatregelen zorgen 
ervoor dat wij niet meer dan het 

noodzakelijke grondwater oppompen, 
om te voldoen aan onze hoge kwaliteits- 

en hygiënenormen. Afvalwater 

Om ons afvalwater te zuiveren, beschikken wij 
over een eigen biologische waterzuiveringsinstallatie. 

Bovendien zuiveren wij een erg groot deel van ons 
afvalwater tot op het niveau van drinkwaterkwaliteit, 

waarna het vervolgens opnieuw gebruikt wordt in onze 
productie. Het overige, eveneens gezuiverde afvalwater 

wordt in de Zandvoortloop geloosd. Voor overstromingen 
hoeft niet gevreesd te worden, aangezien het 

afvoerdebiet van de waterwegen voldoende groot is. 
Indien er toch problemen zouden zijn bij erg hevige 

neerslag, laat ons flexibel systeem ons toe om 
de lozingen voor een bepaalde 

tijd te stoppen. 

INSPANNINGEN & ERKENNINGEN
Kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzaamheid zijn vier prioriteiten voor Sus Campiniae. Het zijn onze kernwaarden, die wij 
ook in de toekomst hoog in het vaandel zullen blijven dragen.

Ondertussen hebben we al heel wat kwaliteitslabels verworven, waaronder Beter Leven 1 Ster (Dierenwelzijn), ACS, FEBEV+, Certus, BRC 
en IFS (kwaliteit en voedselveiligheid).

Wij zijn sinds onze opstart ook onderhevig aan regelmatige, strenge milieu-inspecties en controles van het FAVV en andere 
onafhankelijke keuringsorganisaties.

Sus Campiniae - kwaliteitsgarantie in cijfers:

Regelmatige interne 
audits aan de hand van 
een uitgebreide checklist 

van 10 
thema’s.

kwaliteitsinspecties 
en audits door verschillende 
instanties (voedselveiligheid, 

dierenwelzijn, milieu) in 2018, 
zowel aangekondigd als 

onaangekondigd.

52
exportlicenties 

voor landen 
buiten de EU.

6
Deze inspecties waren 
goed voor meer dan 

70 
inspectiemomenten 
het afgelopen jaar.

Conceptschets van 
biofilter waterzuivering

Bodem 

Het bodemonderzoek, uitgevoerd door 
een onafhankelijk studiebureau, stelde 

vast dat de exploitatie van Sus Campiniae 
geen of slechts verwaarloosbare 

effecten heeft op de bodemkwaliteit, 
het bodemgebruik en de 
bodemgeschiktheid. 

Fauna & flora 

Aangezien onze site op een industrieterrein 
ligt, heeft ons slachthuis geen of slechts een  
verwaarloosbaar effect op de fauna en flora. 

Bovendien liggen er in een straal van 
2 km rond de site geen beschermde 

natuurmonumenten 
of -gebieden. 

Plaatsen van een 
biofilter op de waterzuivering

Aan het gebouw van de waterzuivering zullen wij 
een biofilter installeren. Deze zal ervoor zorgen dat 

de mogelijke geurimpact van de waterzuivering 
nog verder beperkt wordt.

Met deze bijkomende investeringen bovenop de reeds bestaande 
maatregelen die wij nemen, zijn wij, evenals de onafhankelijke 

MER-deskundigen, ervan overtuigd dat er geen negatieve 
geureffecten zullen optreden ter hoogte van het kerkhof en de 

deelgemeente Oevel.

Wat de impact van ons bedrijf op de luchtkwaliteit 
betreft, hebben alle onderzoeken vastgesteld dat 

wij ruimschoots voldoen aan de opgelegde 
milieukwaliteitsnormen.  

Lucht

Plaatsen van extra luchtwassers 
op de ventilatielucht in de stallen en verdere 
optimalisatie van de bestaande luchtwasser

Wij begrijpen dat het geureffect één van de 
voornaamste bezorgdheden is van de buurtbewoners. 
Na uitgebreide studie en overleg met een erkend 

deskundige inzake geur, hebben wij daarom beslist 
om te investeren in bijkomende luchtwassers, die 
naast de huidige luchtwasser, de geurimpact op 

de omgeving nog verder zullen terugdringen. 
De huidige luchtwasser zal ook verder 

geoptimaliseerd worden.  

Mobiliteit 

Aanleg van nieuwe toegangsweg 
voor de aanvoer van varkens

De aanvoer van varkens naar ons bedrijf zal in 
de toekomst niet meer verlopen via de huidige toegangsweg. 
Wij zullen een nieuwe toegangsweg aanleggen, parallel aan 
de huidige toegangsweg, en met een rechtstreekse aansluiting 
op de Nijverheidsstraat. Deze toegangsweg zal bovendien 

met een groenbuffer afgeschermd worden.
Verder heeft de exploitatie van Sus Campiniae een 
verwaarloosbaar effect op de doorstroming op de 

Nijverheidsstraat. Bovendien maken onze vrachtwagens 
uitsluitend gebruik van de fly-over via op- en afrit 23 

van de E313, waardoor zij niet door 
de dorpskern van Oevel rijden. 

Conceptschets van nieuwe 
luchtwassers op de stallen
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De nieuwsbrief van NV Sus Campiniae wil u informeren 
over het reilen en zeilen in ons slachthuis. 

Neem ook zeker een kijkje op onze website, waar u op 
elk moment alle nodige informatie over ons bedrijf kan 
terugvinden: www.sus-campiniae.be.

Tot slot, herhalen wij graag dat u ook steeds terecht 
kan op ons meldpunt (meldpunt@sus-campiniae.be) 
indien u info wil inwinnen, mogelijke hinder zou willen 
melden of andere suggesties heeft voor ons bedrijf.

Distributie NV Sus Campiniae nieuwsbrief en contact
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Meldpunt 
Bij Sus Campiniae houden wij steeds rekening met de bezorgdheden van onze 
buurtbewoners. In dit kader hebben wij sinds het voorjaar van 2018 een speciaal 
online meldpunt opgericht: meldpunt@sus-campiniae.be. Wij roepen graag 
iedereen opnieuw op om ons meldpunt te gebruiken en ons via deze weg recht-
streeks te contacteren indien u info wil inwinnen, mogelijke hinder zou willen 
melden of andere suggesties heeft voor ons bedrijf. Zo kunnen wij iedere melding 
snel en grondig behandelen en indien nodig de oorzaak van eventuele overlast 
onderzoeken.

Voor verdere informatie omtrent ons bedrijf en de verscheidene inspanningen die 
wij leveren om onze impact op de nabije en ruime omgeving te beperken, kan u 
ook een kijkje nemen op onze vernieuwde website: www.sus-campiniae.be. 
Via deze website willen wij onze transparante bedrijfsvoering kracht bij zetten. 

Jobs 
Momenteel stellen wij bij Sus Campiniae meer dan 100 mensen tewerk.

Wij hebben nog vacatures voor tal van functies. Voor een overzicht van de meest 
recente vacatures, verwijzen we u graag door naar de rubriek ‘Jobs’ op onze 
website www.sus-campiniae.be.

Indien u interesse heeft in één van onze jobs of iemand kent die hiervoor geschikt 
zou zijn, stuur dan zeker CV en motivatiebrief naar: jobs@sus-campiniae.be 

Intern zorgen wij voor opleidingen waarbij wij u de kans bieden om de kneepjes 
van het vak te leren. Bovendien zorgen onze opleidingen en jaarlijkse bij-
scholingen ervoor dat onze medewerkers steeds nauwgezet, hygiënisch 
en conform de voedselveiligheidsvoorschriften en met oog op dierenwelzijn 
werken. 

meldpunt@sus-campiniae.be


