PERSBERICHT
Infovergadering over nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag Sus Campiniae
Oevel – Op 2 mei 2019 vond de informatievergadering plaats rond de nieuwe
Omgevingsvergunningsaanvraag van slachthuis Sus Campiniae, gelegen op het
industrieterrein in de Nijverheidsstraat in Oevel. De vergadering werd gehouden in het kader
van het openbaar onderzoek en werd zoals voorgeschreven in de wetgeving georganiseerd
door de gemeente Westerlo. De bijeenkomst vond plaats in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de deputatie van de provincie Antwerpen, een delegatie van Sus
Campiniae en een aantal onafhankelijke milieu-experten. Tijdens de vergadering gaven deze
onafhankelijke milieu-experten, alsook de vertegenwoordigers van Sus Campiniae toelichting
bij de nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag van het bedrijf. Ook werden de bijkomende
investeringen die het bedrijf doet om hinder tot een minimum te beperken voorgesteld, en
kregen buurtbewoners de mogelijkheid om vragen te stellen en hun eventuele bezorgdheden
te uiten. Er was een opkomst van een 100-tal aanwezigen.
Omgevingsvergunningsaanvraag met nieuw Milieueffectenrapport
Na de beslissing van toenmalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke
Schauvliege om de eerder verworven milieuvergunning van Sus Campiniae toch niet
bijkomend te motiveren, diende Sus Campiniae op 18 februari 2019 een nieuwe
Omgevingsvergunningsaanvraag in bij de deputatie van de provincie Antwerpen.
De aanvraag bevat ook een nieuw Milieueffectenrapport (MER), dat werd opgesteld door
onafhankelijke experten in verschillende domeinen: lucht, geluid, mobiliteit, grond-en
afvalwater, bodem en fauna & flora. De MER-studie stelde de experten in staat om de
voorspellingen die gemaakt werden in het vorige MER (vóór de bouw van het slachthuis) te
toetsen aan de huidige, werkelijke situatie aan de hand van concrete metingen.
Bijkomende investeringen
Op basis van de adviezen van de onafhankelijke milieu-experten, stelt Sus Campiniae in zijn
nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag bijkomende inspanningen in de vorm van extra
investeringen voor, met name: 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 de varkens.

De investeringen in bijkomende luchtwassers op de stallen zullen, samen met de huidige
luchtwasser, de geurimpact op de omgeving nog verder terugdringen. Ook de bestaande
luchtwasser wordt nog bijkomend geoptimaliseerd.
De plaatsing van een biofilter op de waterzuivering zal ervoor zorgen dat de mogelijke
geurimpact van de waterzuivering verder beperkt wordt.
Daarnaast zal de aanvoer van varkens naar Sus Campiniae in de toekomst niet meer verlopen
via de huidige toegangsweg. Er wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd, met een
rechtstreekse aansluiting op de Nijverheidsstraat, die bovendien met een groenbuffer zal
afgeschermd worden om de sereniteit van het kerkhof te garanderen.

Conceptschets van nieuwe luchtwassers op de stallen

Conceptschets biofilter waterzuivering

Concepttekening toekomstige situatie: nieuwe toegangsweg met groenbuffer voor aanvoer varkens

Dirk Nelen en Dany Cornelis van Sus Campiniae: “De nieuwe MER-studie die door de
onafhankelijke milieu-experten werd uitgevoerd in het kader van onze nieuwe
Omgevingsvergunningsaanvraag, stelde ons in staat om de voorspellingen die gemaakt
werden in het vorige MER te toetsen aan de actuele, werkelijke situatie. Op basis van de
adviezen en aanbevelingen van de milieudeskundigen, hebben wij beslist om grote,
bijkomende investeringen te doen. Zo willen wij tegemoet komen aan de vragen van de
minister én de bezorgdheden van onze buurtbewoners.”
“Wij zijn tevreden dat wij aan de buurtbewoners het hoe, wat en waarom van onze nieuwe
Omgevingvergunningsaanvraag en onze bijkomende investeringen hebben kunnen toelichten.
Wij willen steeds een luisterend oor bieden en vinden de mening van onze buren erg belangrijk
voor de toekomst van ons bedrijf”, aldus Dirk Nelen en Dany Cornelis.
“Wij zijn en blijven er van overtuigd dat Sus Campiniae, dat gebruik maakt van de
allernieuwste technieken en erg strenge maatregelen neemt inzake milieu én overigens ook
dierenwelzijn, thuishoort op dit industrieterrein. Het industrieterrein waar wij gevestigd zijn,
huisvest zware chemische bedrijven en is bovendien een seveso-bedrijventerrein, wat wil
zeggen dat er zelfs bedrijven mogen gevestigd zijn die gevaarlijke stoffen produceren, wat
wij niet doen. Dat Sus Campiniae thuishoort op het industrieterrein in Oevel, werd ook reeds
bevestigd in de gunstige adviezen van alle geconsulteerde onafhankelijke milieu-instanties en
bovendien bekrachtigd in onze definitief verworven bouwvergunning. Met de bijkomende
investeringen die we voorzien, zijn we er meer dan ooit van overtuigd dat Sus Campiniae
hiermee haar exploitatie zal kunnen verderzetten met een minimale impact op de omgeving”,

stellen Dirk Nelen en Dany Cornelis. “Sus Campiniae hoort niet alleen thuis op dit
industrieterrein, maar met de tewerkstelling van onze meer dan 100 medewerkers, en
bijkomende indirecte tewerkstelling, leveren we tevens een positieve bijdrage aan de lokale
economie.”
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