
4 Uitnodiging infomoment vergunningsaanvraag Empro
Nog voor de schorsingsbeslissing van de deputatie heeft Empro een aanpassing van de 
omgevingsvergunning aangevraagd om ervoor te zorgen dat de geplande ingrepen aan de 
installaties en gebouwen van Empro ook in de omgevingsvergunning verankerd zitten. 

De aanvraag voor deze aanpassing werd recentelijk ontvankelijk verklaard door de provincie Oost-
Vlaanderen. In het kader van het openbaar onderzoek dat zal lopen van 21 januari 2022 tot en met 
19 februari 2022, wensen we jullie tijdens een infomoment graag te informeren over wat de 
aanpassing van onze omgevingsvergunning concreet betekent. Tijdens dit infomoment kunnen er 
vanzelfsprekend bijkomende vragen gesteld worden. We wensen te benadrukken dat het in geen 
geval om een capaciteitsuitbreiding gaat en dat de aanpassing van de vergunning enkel 
betrekking heeft op het actualiseren van enkele technische bepalingen in onze vergunning. Maar 
vooral zal er in de aangepaste vergunning ook ruimte voorzien zijn voor het verder aanpassen van 
onze installaties en gebouwen in functie van geurreducerende maatregelen. 

De concrete details zullen worden toegelicht tijdens een digitaal 
infomoment op donderdag  27 januari 2022 om 19u30. De sessie zal 
toegankelijk zijn via de website van Empro of via deze link. 

Omwille van de huidige situatie met het coronavirus zien wij ons genoodzaakt om dit infomoment 
voor ieders veiligheid digitaal te laten doorgaan. Deelnemen aan het infomoment kan dan ook via 
deze link: https://us02web.zoom.us/j/85601041752. We begrijpen dat sommige buurtbewoners 
misschien niet aanwezig kunnen zijn. Voor de buurtbewoners die na het infomoment nog vragen 
zouden hebben of niet aanwezig kunnen zijn, nodigen we jullie graag uit om ons via e-mail of per 
telefoon te contacteren.

Geurklachten? Meld het ons!

melding@empro-europe.com 
052 37 47 41

Aanpassingen installaties in het kader van
schorsingsprocedure
Op 17 december 2021 heeft de Deputatie van Oost-Vlaanderen zich uitgesproken in de 
schorsingprocedure omtrent de omgevingsvergunning van Empro. De omgevingsvergunning van 
Empro wordt voor een tweede maal geschorst. We blijven weliswaar niet bij de pakken zitten en 
kunnen alvast enkele aanpassingen doen om geuruitstoot verder te beperken. 

Tijdens de schorsinsprocedure heeft Empro een aantal bijkomende maatregelen voorgesteld 
waarvan de deputatie nu zelf ook vraagt om deze door te voeren. Het gaat daarbij onder meer 
over:
• het plaatsen van een schouw op de actiefkoolfilters om de emissies beter te spreiden en

verdunnen
• het bouwen van een sas aan de aanvoerhal van de vleeslijn
• het aansluiten van de afzuiging van de vettanks op de algemene afzuiging
• het aanpassen van de afzuiging in de persruimte van de veren

Empro zal de nodige stappen ondernemen om bovenstaande aanpassingen zo snel mogelijk door 
te voeren. Deze aanpassingen zullen tot een verbetering van de situatie leiden doordat resterende 
geurvlagen in de toekomst vermeden kunnen worden.
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22 Resultaten buurtbevraging
In november 2021 organiseerde Empro een buurtbevraging in de Langedijkstraat, het Hoeksken en 
het Putteveld om na te gaan in welke mate de bewoners vandaag nog geur waarnemen. Die 
bevraging moest vooral dienen om voor Empro in kaart te brengen in welke mate er ook bij de 
bewoners die geen melding van geurhinder maken nog geur wordt waargenomen. 

Concreet werden een 60-tal inwoners over een periode van 3 dagen bevraagd. Er werd gepolst 
naar de frequentie van geurwaarnemingen, de impact die bewoners actueel nog ondervinden en of 
Empro op een correcte manier met meldingen van geurhinder omgaat. We hebben uiteraard niet 
iedereen kunnen bevragen, daar zijn we ons van bewust. 

We hebben jullie gehoord. 

Een belangrijk deel van de bevraagden gaf aan tot op vandaag nog 
geur waar te nemen, afhankelijk van de windrichting en periode van het 
jaar. 

Volgens de bevoegde instanties van het Vlaams Departement Omgeving kon er de voorbije 
maanden geen inbreuk op de milieuwetgeving worden vastgesteld. Deze bevraging geeft echter aan 
dat veel buurtbewoners momenteel toch nog geur waarnemen. Daarom neemt Empro verdere 
flankerende maatregelen om ook de huidige waarnemingen in de toekomst te vermijden. Zo werkt 
Empro onder meer aan de bouw van een schouw en een extra sas om geuruitstoot nog verder te 
verminderen en zullen er in de toekomst nog verdere aanpassingen met het oog op geurreductie 
worden uitgevoerd.

Een belangrijk deel van de bevraagden gaf aan dat Empro 
onvoldoende communiceert over haar activiteiten, de maatregelen die het 
bedrijf neemt om geur te vermijden en de buurt op de hoogte te houden.

Naast operationele aanpassingen blijkt uit de bevraging dat er ook vraag is naar meer, betere en 
transparantere communicatie. Om de buurt beter op de hoogte te houden van wat we als bedrijf 
doen om onze impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden, zal Empro daarom investeren in 
verschillende communicatieve acties zoals deze nieuwsbrief, het organiseren van infomomenten en 
andere initiatieven met als doel jullie hier beter over te informeren. 

Betere en meer frequente communicatie is natuurlijk niet de enige oplossing, maar we geloven er als 
bedrijf sterk in dat alles begint bij een goede verstandhouding – als goede buren.

Aanpassingen installaties in het kader van
schorsingsprocedure
Op 17 december 2021 heeft de Deputatie van Oost-Vlaanderen zich uitgesproken in de 
schorsingprocedure omtrent de omgevingsvergunning van Empro. De omgevingsvergunning van 
Empro wordt voor een tweede maal geschorst. Tegen deze beslissing werd door Empro beroep 
aangetekend bij de Vlaamse regering.
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Concreet heeft Empro een aantal maatregelen voorgesteld waarvan de deputatie nu ook vraagt om 
deze door te voeren. Het gaat daarbij onder meer over:

• het plaatsen van een schouw op de actiefkoolfilters om de emissies beter te spreiden en
     verdunnen
• het bouwen van een sas aan de aanvoerhal van de vleeslijn
• het aansluiten van de afzuiging van de vettanks op de algemene afzuiging
• het aanpassen van de afzuiging in de persruimte van de veren

Empro zal de komende dagen en weken de nodige stappen ondernemen om bovenstaande 
aanpassingen zo snel mogelijk en in de mate van het mogelijke door te voeren. Deze aanpassingen 
zullen tot een verbetering van de situatie leiden doordat resterende geurvlagen in de toekomst 
afgezwakt en vermeden kunnen worden.

Beste buurtbewoners, 

Eerst en vooral wens ik jullie in naam van Empro een geweldig en gezond nieuw jaar.

Zoals jullie weten organiseerde Empro in november een bevraging bij de buurtbewoners in de 
Langedijkstraat, het Putteveld en het Hoeksken om na te gaan in welke mate jullie vandaag, na de 
installatie van de actiefkoolfilters, nog geur waarnemen en in welke mate dit nog een impact heeft op 
jullie dagelijks leven. Hoewel we niet iedereen konden bevragen hebben we jullie duidelijk gehoord: 
er zijn nog veel waarnemingen. Met deze nieuwsbrief willen we jullie onder meer informeren over 
de concrete acties die Empro verder zal ondernemen om de situatie voor iedereen verder te 
verbeteren.

Daarnaast willen we jullie via deze nieuwsbrief ook alvast op de hoogte brengen over de procedure 
voor de aanpassing van onze omgevingsvergunning die recentelijk werd opgestart. Deze 
procedure is nodig zodat Empro onder andere bijkomende aanpassingen kan doen om de geurvlagen 
die vandaag nog worden waargenomen in de toekomst te helpen vermijden. In het kader van de 
lopende schorsingsprocedure wordt de meerwaarde van deze ingrepen ook erkend en vraagt de 
deputatie ons ook om deze maatregelen te nemen. Meer details over deze aanpassingen lichten we 
jullie graag toe tijdens een infomoment op donderdag 27 januari om 19u30. Concrete details over 
dit infomoment vind je onderaan deze nieuwsbrief.

We willen echter niet wachten op de aanpassing van onze omgevingsvergunning om nu al actie te 
ondernemen. Daarom wil ik in deze brief ook een aantal ingrepen toelichten die we nu reeds 
doorvoeren. 

Ten slotte geef ik graag nog mee dat Empro sinds kort een Plant Manager heeft aangeworven. 
Charlotte Quintelier zal in de toekomst naast de algemene opvolging van de site onder meer instaan 
vovoor een betere wisselwerking tussen de buurt en Empro zodat jullie in de toekomst ook beter 
terechtkunnen met jullie vragen en eventuele meldingen.

Hartelijke groeten, 
Vaast Vanoverschelde

1 Voorwoord
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4 Uitnodiging infomoment vergunningsaanvraag Empro
Nog voor de schorsingsbeslissing van de deputatie heeft Empro een aanpassing van de 
omgevingsvergunning aangevraagd om ervoor te zorgen dat de geplande ingrepen aan de 
installaties en gebouwen van Empro ook in de omgevingsvergunning verankerd zitten. 

De aanvraag voor deze aanpassing werd recentelijk ontvankelijk verklaard door de provincie Oost-
Vlaanderen. In het kader van het openbaar onderzoek dat zal lopen van 21 januari 2022 tot en met 
19 februari 2022, wensen we jullie tijdens een infomoment graag te informeren over wat de 
aanpassing van onze omgevingsvergunning concreet betekent. Tijdens dit infomoment kunnen er 
vanzelfsprekend bijkomende vragen gesteld worden. We wensen te benadrukken dat het in geen 
geval om een capaciteitsuitbreiding gaat en dat de aanpassing van de vergunning enkel 
betrekking heeft op het actualiseren van enkele technische bepalingen in onze vergunning. Maar 
vooral zal er in de aangepaste vergunning ook ruimte voorzien zijn voor het verder aanpassen van 
onze installaties en gebouwen in functie van geurreducerende maatregelen. 

De concrete details zullen worden toegelicht tijdens een digitaal 
infomoment op donderdag  27 januari 2022 om 19u30. De sessie zal 
toegankelijk zijn via de website van Empro of via deze link. 

Omwille van de huidige situatie met het coronavirus zien wij ons genoodzaakt om dit infomoment 
voor ieders veiligheid digitaal te laten doorgaan. Deelnemen aan het infomoment kan dan ook via 
deze link: https://us02web.zoom.us/j/85601041752. We begrijpen dat sommige buurtbewoners 
misschien niet aanwezig kunnen zijn. Voor de buurtbewoners die na het infomoment nog vragen 
zouden hebben of niet aanwezig kunnen zijn, nodigen we jullie graag uit om ons via e-mail of per 
telefoon te contacteren.

Geurklachten? Meld het ons!

melding@empro-europe.com 
052 37 47 41

Aanpassingen installaties in het kader van
schorsingsprocedure
Op 17 december 2021 heeft de Deputatie van Oost-Vlaanderen zich uitgesproken in de 
schorsingprocedure omtrent de omgevingsvergunning van Empro. De omgevingsvergunning van 
Empro wordt voor een tweede maal geschorst. We blijven weliswaar niet bij de pakken zitten en 
kunnen alvast enkele aanpassingen doen om geuruitstoot verder te beperken. 

Tijdens de schorsinsprocedure heeft Empro een aantal bijkomende maatregelen voorgesteld 
waarvan de deputatie nu zelf ook vraagt om deze door te voeren. Het gaat daarbij onder meer 
over:
• het plaatsen van een schouw op de actiefkoolfilters om de emissies beter te spreiden en

verdunnen
• het bouwen van een sas aan de aanvoerhal van de vleeslijn
• het aansluiten van de afzuiging van de vettanks op de algemene afzuiging
• het aanpassen van de afzuiging in de persruimte van de veren

Empro zal de nodige stappen ondernemen om bovenstaande aanpassingen zo snel mogelijk door 
te voeren. Deze aanpassingen zullen tot een verbetering van de situatie leiden doordat resterende 
geurvlagen in de toekomst vermeden kunnen worden.
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voor ieders veiligheid digitaal te laten doorgaan. Deelnemen aan het infomoment kan dan ook via 
deze link: https://us02web.zoom.us/j/85601041752. We begrijpen dat sommige buurtbewoners 
misschien niet aanwezig kunnen zijn. Voor de buurtbewoners die na het infomoment nog vragen 
zouden hebben of niet aanwezig kunnen zijn, nodigen we jullie graag uit om ons via e-mail of per 
telefoon te contacteren.

Geurklachten? Meld het ons!

melding@empro-europe.com 
052 37 47 41

Aanpassingen installaties in het kader van
schorsingsprocedure
Op 17 december 2021 heeft de Deputatie van Oost-Vlaanderen zich uitgesproken in de 
schorsingprocedure omtrent de omgevingsvergunning van Empro. De omgevingsvergunning van 
Empro wordt voor een tweede maal geschorst. We blijven weliswaar niet bij de pakken zitten en 
kunnen alvast enkele aanpassingen doen om geuruitstoot verder te beperken. 

Tijdens de schorsinsprocedure heeft Empro een aantal bijkomende maatregelen voorgesteld 
waarvan de deputatie nu zelf ook vraagt om deze door te voeren. Het gaat daarbij onder meer 
over:
• het plaatsen van een schouw op de actiefkoolfilters om de emissies beter te spreiden en

verdunnen
• het bouwen van een sas aan de aanvoerhal van de vleeslijn
• het aansluiten van de afzuiging van de vettanks op de algemene afzuiging
• het aanpassen van de afzuiging in de persruimte van de veren

Empro zal de nodige stappen ondernemen om bovenstaande aanpassingen zo snel mogelijk door 
te voeren. Deze aanpassingen zullen tot een verbetering van de situatie leiden doordat resterende 
geurvlagen in de toekomst vermeden kunnen worden.


