Persstatement
Oevel, 22 september 2018 – De NV Sus Campiniae wenst te reageren naar
aanleiding van een protestactie van enkele tientallen actievoerders aan het
slachthuis op zaterdag 22 september.
Het dossier van de milieuvergunning van de NV Sus Campiniae wordt momenteel opnieuw
geëvalueerd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Op
29 maart 2018 oordeelde de Raad van State in zijn arrest dat in de vergunning onvoldoende
gemotiveerd was waarom het slachthuis NV Sus Campiniae kon exploiteren op het
industrieterrein naast de begraafplaats van Oevel.
Na een bijkomende adviesronde van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie (GMVC) zal
minister Schauvliege de milieuvergunning nu opnieuw moeten beoordelen en bijkomend
motiveren. De wettelijk voorziene termijn hiervoor loopt tot november van dit jaar. Intussen
exploiteert Sus Campiniae het slachthuis volgens de eerder verworven vergunning van de
deputatie van de provincie Antwerpen en gebeuren er regelmatige, strenge milieu-inspecties
en andere controles.
“We zijn en blijven ervan overtuigd dat ons slachthuis, dat gebruik maakt van de allernieuwste
technieken en erg strenge normen hanteert inzake milieu, hier thuishoort. Dat werd ook reeds
in het kader van de bouwvergunning definitief door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
bevestigd. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat, na bijkomende motivering van
minister Schauvliege, onze milieuvergunning zal goedgekeurd worden”, zeggen Dirk Nelen en
Dany Cornelis van de NV Sus Campiniae.
“Wij doen er intussen alles aan om te zorgen dat onze exploitatie slechts een minimale impact
heeft op de ruime omgeving. Bij eventuele overlast vragen wij met aandrang om deze
onmiddellijk en voldoende gedetailleerd te melden, ook aan ons. Zo kunnen wij bij elke
melding snel en grondig onderzoeken wat een mogelijke oorzaak van hinder zou kunnen zijn.
We zijn bereid om, als dat nodig blijkt, bijkomende maatregelen te nemen en extra
investeringen te doen. Hierdoor kunnen wij onze impact op de nabije en ruime omgeving nog
verder terugdringen”, aldus nog Dirk Nelen en Dany Cornelis.
Melding maken van hinder kan op ons e-mailadres meldpunt@sus-campiniae.be.
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