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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 16 juni 2020 met nummer RvVb-A-1920-0937  

in de zaak met rolnummer 1819-RvVb-0720-A 

 

 

Verzoekende partijen 

 

1. de heer Ronny HEIRBAUT 

2. mevrouw Brigitte HEYRMAN  

 

vertegenwoordigd door advocaat Martine VERKEST met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 9250 Waasmunster, Eikenlaan 21 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad  

  

Tussenkomende partij de gemeente KRUIBEKE, vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen 

 

vertegenwoordigd door advocaat Tom HUYGENS met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 57 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 30 april 2019 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 28 februari 2019. 

 

De verwerende partij heeft het administratief beroep van de verzoekende partijen tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kruibeke van 25 

september 2018 niet ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de tussenkomende partij een omgevingsvergunning verleend onder 

voorwaarden voor het bouwen van nieuwe jeugdlokalen op het perceel gelegen te 9150 Kruibeke, 

Broekstraat zn, met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie A, nummer 0477. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 8 juli 2019 om in de procedure 

tot vernietiging tussen te komen. 

 

De voorzitter van de Raad laat de tussenkomende partij met een beschikking van 30 juli 2019 toe 

om in de debatten tussen te komen.   

 

De verwerende partij dient een antwoordnota en het administratief dossier in. De tussenkomende 

partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. De verzoekende partijen dienen een 

wederantwoordnota in. 
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De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 26 mei 2020. De procespartijen hebben 

ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de vordering met toepassing 

van artikel 85, §3 Procedurebesluit. 

 

Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) zijn 

toegepast. 

III. FEITEN 

De tussenkomende partij dient op 15 juni 2018 bij het college van burgemeester en schepenen van 

de gemeente Kruibeke een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor “het bouwen van 

nieuwe jeugdlokalen” op het perceel gelegen te 9150 Kruibeke, Broekstraat zn, met als kadastrale 

omschrijving afdeling 3, sectie A, nummer 0477. 

 

Het perceel ligt binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Natuurverwevingsgebied gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde’,  

goedgekeurd op 16 januari 2004 in een gebied voor waterbeheersing. 

 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 29 juni 2018 tot en met 28 juli 2019, dienen 

de verzoekende partijen een bezwaarschrift in. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 20 juli 2018 gunstig. 

 

De provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid adviseert op 23 juli 2018 

voorwaardelijk gunstig. 

 

De Hulpverleningszone Waasland adviseert op 14 augustus 2018 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het Polderbestuur Kruibeke adviseert op 27 juli 2018 gunstig. 

 

De Watergroep adviseert respectievelijk op 21 juni 2018 voor wat betreft de drinkwaterdistributie 

gunstig en op 12 juli 2018 voor wat betreft het hydraulische luik voorwaardelijk gunstig. 

 

Toegankelijk Vlaanderen adviseert op 22 juni 2018 voorwaardelijk gunstig. 

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van onbekend datum om de 

omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent op 25 september 2018 een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen op 24 oktober 2018 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert op 11 december 2018 gunstig. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 28 november 2018 gunstig. 
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De provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid adviseert op 7 december 2018 

voorwaardelijk gunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 4 februari 2019 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.  

 

Na de hoorzitting van 12 februari 2019 verklaart de verwerende partij het beroep op 28 februari 

2019 ongegrond en verleent een omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOMST 

Uit het dossier blijkt dat het verzoek tot tussenkomst tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden 
geen excepties opgeworpen.  

V. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

Uit het dossier blijkt dat de vordering tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden geen excepties 

opgeworpen.  

VI. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

In dit middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van: 

• artikel 4.3.1, §2, 1° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) 

• artikel 2 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gecontroleerd Overstromingsgebied 

met Natuurverwevingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde” (hierna: “RUP GOG”) 

• artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) 

• de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen betwisten de planologische verenigbaarheid van de  aanvraag.  

Volgens artikel 2 van de bestemmingsvoorschriften van het RUP GOG heeft het gebied als 

hoofdfunctie waterbeheersing. De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de aanvraag geen 

laag-dynamische activiteit betreft. Volgens verschillende persberichten wil men de lokalen 

verhuren als kampplaats of voor feesten overdag. Ze stellen dat de scouts en chiro elk op heden 

120 leden tellen zodat er minstens 240 kinderen zullen spelen, de verhuur aan buitenstaanders 

niet meegerekend. De stelling in de bestreden beslissing dat de activiteit beperkt is in tijd (weekend-

vakantie) en duur (enkele uren-enkele dagen) en qua intensiteit is volgens de verzoekende partijen 

in strijd met de realiteit en de voorgenomen activiteiten. 

 

Ze verwijzen naar de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar op 15 juni 2015 

die een stedenbouwkundige vergunning weigerde voor de aanleg van een visvijver en het 

verbreden van de grachten voor visserij op het betrokken perceel. Hierbij werd uitdrukkelijk 
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gemotiveerd dat een rechthoekige vijver met plaats voor een 40-tal sportvissers niet laag- 

dynamisch is. Ze stellen dat de gemeentelijk omgevingsambtenaar hierover geen standpunt 

inneemt wat volgens hen evident is nu het niet te rechtvaardigen is.  

 

De aanwezigheid van 240 spelende kinderen, de verhuur aan groepen en de verhuur voor feestjes 

zullen volgens de verzoekende partijen ook geluidshinder veroorzaken. Daarenboven zal ook het 

verkeer drastisch toenemen (landelijke straat met weinig verkeer). Er wordt voorzien in een 

fietsenberging voor 150 fietsen en 7 park&ride plaatsen. Ook dit is niet in overeenstemming met 

de eis van laag-dynamisch. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de mobiliteitsimpact 

zorgvuldig werd onderzocht,  het standpunt van het college van burgemeester en schepenen wordt 

louter bijgetreden. Er is geen rekening gehouden met  en geen zorgvuldig onderzoek gevoerd naar 

de maximale capaciteit van de jeugdlokalen, de daarmee gepaard gaande verkeersgeneratie en 

de toename van de parkeerdruk. De trage weg waarvan sprake is, is een overweg die de 

verzoekende partijen moet toelaten om de achtergelegen weilanden te betreden en is niet voor het 

publiek toegankelijk. De verzoekende partijen vrezen een verlies aan privacy door de toename van 

(fiets-)verkeer en publiek.  

 

Over het hinderlijk en storend karakter van de bestreden beslissing is onvoldoende gemotiveerd 

ondanks bezwaren tijdens het openbaar onderzoek. De verwerende partij motiveert niet of het 

geheel van activiteiten wegens de aard en de omvang in het gebied voor waterbeheersing 

thuishoort. 

 

2. 

De verwerende partij benadrukt dat de verzoekende partijen op geen enkel ogenblik kritiek uiten 

op de vaststelling in de bestreden beslissing dat de bouw van de jeugdlokalen ingevolge artikel 2 

van het geldende RUP expliciet is toegelaten. De jeugdlokalen zijn bijgevolg ontegensprekelijk 

bestemmingsconform. 

 

De verwerende partij stelt kennelijk redelijk dat de jeugdlokalen als laag-dynamisch moeten worden 

aanzien: het gebruik is beperkt in tijd, zodat de lokalen meestal zullen leeg staan. De uitlatingen 

van de vergunninghouder in kranten waarbij deze meent de lokalen te kunnen verhuren voor 

feesten en verenigingswerking zijn irrelevant: de vergunning is enkel verleend voor de bouw van 

jeugdlokalen die door jeugdbewegingen of voor jeugdwerking mogen worden gebruikt. Dit blijkt 

duidelijk uit de motivering van de bestreden beslissing waarin is vastgesteld dat de lokalen enkel 

door twee jeugdbewegingen zullen worden gebruikt in het weekend. De kampen worden beperkt 

tot 25 nachten. Uit de aanvraag blijkt niet dat het ook het opzet is van de aanvrager om de lokalen 

aan anderen buiten jeugdbewegingen te verhuren, wat trouwens verboden is volgens de geldende 

voorschriften van het RUP. Indien toch wordt verhuurd aan andere verenigingen of burgers voor 

een ander gebruik dan jeugdwerking dan is dit volgens de verwerende partij een 

stedenbouwmisdrijf dat op de daarvoor voorziene wijze kan worden beteugeld.  

 

De verwerende partij stelt voorts vast dat de vastgestelde overeenstemming met de 

schoonheidswaarde van het landschap niet wordt betwist. 

 

Bovendien tonen de verzoekende partijen niet aan dat de aanwezigheid van spelende kinderen 

storend kan zijn of de privacy van de verzoekende partijen kan schenden.  

 

De verwerende partij stelt tenslotte dat de mobiliteitsimpact in redelijkheid is beoordeeld in de 

bestreden beslissing. Ze wijst erop dat het project is voorzien om hoofdzakelijk met de fiets te 

bereiken. Fietsverkeer van deze omvang en op dergelijk beperkt moment van gebruik kan volgens 

de verwerende partij niet als een hinderlijke toename van de verkeersbewegingen worden gezien. 

Er zijn daarenboven voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien alsook een park&ride 
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zone, zodat het openbaar domein en de omgeving door de bijkomende activiteit niet worden 

gestoord. Het oordeel is dan ook correct, afdoende gemotiveerd en redelijk. 

 

3. 

De tussenkomende partij verwijst ook naar artikel 2 van het RUP GOG waaruit blijkt dat de 

oprichting van jeugdlokalen is toegestaan voor zover ze de schoonheidswaarde van het landschap 

niet in gevaar brengen. Daarbij is het al dan niet laag-dynamisch karakter van een jeugdlokaal niet 

relevant. Anders oordelen maken de toegelaten handelingen van artikel 2.1, vierde lid van het RUP 

GOG betekenisloos. Dit blijkt ook uit de begeleidende tekst naast artikel 2.1. Zowel de 

gemeentelijke omgevingsambtenaar, het college van burgemeester en schepenen, de provinciale 

omgevingsambtenaar als het Agentschap voor Natuur en Bos hebben bevestigd dat jeugdlokalen 

expliciet zijn toegelaten in deze zone. 

 

Ze stelt verder dat de verwerende partij terecht oordeelt dat de aanvraag voldoende past in de 

omgeving zonder de schoonheidswaarden ervan in gevaar te brengen. Ook de beoogde activiteiten 

doen er geen afbreuk aan. 

De argumentatie van de verzoekende partijen gaat volgens haar in tegen de letter en de geest van 

het RUP GOG. 

 

In ondergeschikte orde merkt de tussenkomende partij op dat het RUP laag-dynamische 

dagrecreatie toelaat doch niet definieert. In de spraakgebruikelijke betekenis gaat het over functies 

die omwille van de aard een beperkte dynamiek teweegbrengen in de onmiddellijke omgeving. Ze 

stelt dat jeugdlokalen hoofdzakelijk in het weekend en in de vakantieperiodes worden gebruikt 

zonder enige dynamiek in de weekdagen en zelfs in het weekend maar beperkt tot een aantal uren. 

De persberichten zijn niet relevant. Het voorwerp van de aanvraag blijkt uit de beschrijvende nota 

en de plannen en de vergunningsbeslissing. Er is daarenboven maar sprake van één krantenartikel 

na de bestreden beslissing. De tussenkomende partij wijst erop dat ze eigenaar en bouwheer is. 

Ze zal grenzen opleggen aan het mogelijk gebruik. Het gegeven dat de lokalen sporadisch kunnen 

worden verhuurd doet geen afbreuk aan het laag-dynamisch karakter omdat het aantal nachten 

wordt beperkt tot 25. 

 

De verwerende partij heeft de beoordeling van eerste administratieve aanleg bijgetreden en heeft 

die haar eigen gemaakt. De tussenkomende partij wijst er nog op dat de beoordeling van het 

college aanzienlijk werd aangevuld en dat, gelet op de uitdrukkelijke vermelding van jeugdlokalen 

in het voorschrift van het RUP, motivering nauwelijks vereist is. Het niet in gevaar brengen van de 

schoonheidswaarden is correct beoordeeld. 

 

Over de verkeersproblematiek stelt de tussenkomende partij dat het perceel op de 

rechterperceelsgrens belast is met een erfdienstbaarheid van doorgang die tevens zal worden 

gebruikt als toegang tot de site en als trage weg voor doorgaand fietsverkeer. De betwisting door 

de verzoekende partijen over het karakter van deze weg hoort tot het contentieux van de burgerlijke 

rechtbank. Op de kiss&ride zone, die op het perceel wordt ingericht, is enkel kort parkeren 

toegelaten zodat het voorziene aantal ruim voldoende is. De kinderen komen daarenboven uit de 

nabije omgeving en zullen hoofdzakelijk met de fiets komen waarvoor de fietsenparking met 150 

staanplaatsen voldoende is. De bestreden beslissing bevat hierover een omstandige motivering.  

 

Over de geluidshinder en het beweerd verlies aan privacy is correct gemotiveerd in de bestreden 

beslissing. De toename aan verkeer kan onmogelijk leiden tot het verlies aan privacy. De 

geluidshinder is louter afkomstig van spelende kinderen. Alle percelen zijn bovendien braakliggend. 

 

4. 

De verzoekende partijen dienen geen wederantwoordnota in. 
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Beoordeling door de Raad 

1 Het juridisch kader 

 

Artikel 2 van het RUP GOG bepaalt: 

 

“… 

Artikel 2 Gebied voor waterbeheersing  

 

2.1 Algemene bepalingen  

 

Het gebied is bestemd als gebied voor waterbeheersing. De volgende functies zijn 

nevengeschikt: beveiliging tegen ongewenste overstroming in de dorpskernen en op 

cultuurgronden, laagdynamische dagrecreatie, de instandhouding, de ontwikkeling en het 

herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en van landschapswaarden en landbouw.  

 

Hoogdynamische en/of luidruchtige dagrecreatieve activiteiten zijn verboden.  

(…) 

Daarnaast zijn volgende stedenbouwkundige handelingen toegelaten voor zover ze 

overeenstemmen met de nevengeschikte functies en zij de schoonheidswaarde van het 

landschap niet in gevaar brengen:  

(…) 

7° het oprichten, onderhouden, renoveren, verbouwen van gebouwen voor jeugdlokalen;  

 …” 

 

Overeenkomstig artikel 4.3.1, §1,1 VCRO moet een vergunning worden geweigerd als het 

aangevraagde onverenigbaar is met stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op 

geldige wijze is afgeweken (a) of met een goede ruimtelijke ordening (d). 

 

Artikel 4.3.1,§ 2 VCRO bepaalt dat de overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt 

beoordeeld, voor zover noodzakelijk of relevant, aan de hand van aandachtspunten en criteria die 

betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het 

ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en 

het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, 

in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4. 

 

2. Bestemmingsconformiteit 

 

De bestreden beslissing stelt hierover onder meer:  

 

“… 

De huidige aanvraag waarbij een nieuw jeugdlokaal wordt opgericht betreft een 

laagdynamische recreatieve dagactiviteit. Het jeugdlokaal zal hoofdzakelijk in het weekend 

gebruikt worden door 2 jeugdverenigingen en occasioneel verhuurd wordt voor het 

organiseren van kampen. De activiteit is beperkt in tijd (weekend – vakantie) en duur 

(enkele uren – enkele dagen) en qua intensiteit overschrijdt deze activiteit het 

aanvaardbare niveau niet. 

 

Hetgeen hier voorgesteld wordt voldoet aan hetgeen spraakgebruikelijk als jeugdlokaal 

bedoeld wordt.  Het gegeven dat hier ook verhuur aan andere jeugdverenigingen zal 

gebeuren maakt niet dat dit niet langer als jeugdlokaal kan beschouwd worden en plots een 
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jeugdverblijf wordt.  Hiervoor kan verwezen worden naar artikel 7.3 tweede lid van het 

vrijstellingsbesluit, waarmee de wetgever duidelijk mogelijkheden voorziet in die zin. 

 

Appellanten stellen, dat de aanvraag geen laag dynamische activiteit betreft, nu ook 

occasioneel verhuur en organiseren van feesten beoogd wordt. 

 

Het occasioneel gebruik kan door middel van een voorwaarden beperkt worden tot 25 

nachten, op die manier kan bezwaarlijk gesteld worden dat hier een hoogdynamisch geheel 

ontstaat. 

 

Zelfs als de aangevraagde activiteit niet laag dynamisch zou zijn, quod non, voldoet deze 

nog aan artikel 2 bij het RUP, dat in “(7°) het oprichten, onderhouden renoveren, verbouwen 

van gebouwen voor jeugdlokalen”. 

 

Daardoor zijn de beoogde stedenbouwkundige handelingen toegelaten voor zover ze 

overeenstemmen met de nevengeschikte functies en zij de schoonheidswaarde van het 

landschap niet in gevaar brengen. 

 

Het oprichten van een jeugdlokaal staat uitdrukkelijk vermeld in de geldende 

stedenbouwkundige voorschriften. 

 

De opstellers van dit RUP hebben bewust jeugdlokalen opgenomen in de toegelaten 

activiteiten. Deze lokalen beschouwen als hoogdynamisch zou de opname van 

jeugdlokalen in de stedenbouwkundige voorschriften zinledig maken. 

 

Het gebruik dat hier voorgesteld wordt wijkt niet af van wat heden ten dage gemeenzaam 

aan een jeugdlokaal gegeven wordt. Het gegeven dat dit jeugdlokaal kan verhuurd worden 

aan andere jeugdverenigingen in functie van verblijf of dat er occasioneel enige 

feestelijkheid kan gehouden worden, maakt er geen jeugdverblijfcentrum noch een 

feestzaal van : het hoofdgebruik is jeugdlokaal in functie van de 2 aldaar te huisvesten 

jeugdverenigingen. 

 

Het lokaal is niet voorzien voor een bestemming huisvesting en wordt wat betreft schaal en 

vormgeving (hellende groendaken) volledig in zijn omgeving ingepast. Het beoogde 

jeugdlokaal is zo ontworpen dat het een zachte overgang vormt naar het achterliggende 

natuurgebied en met eerbied voor de bestaande struiken, heesters en jonge opschietende 

bomen. Door de speelzone over de gebouwen te laten doorlopen wordt het gebouw één 

met zijn omgeving en brengt dit de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar. 

…” 

 

De verwerende partij stelt aldus vast dat de bouw van jeugdlokalen uitdrukkelijk is voorzien in het 

betreffende RUP GOG op voorwaarde dat de schoonheidswaarde van het gebied niet in het 

gedrang wordt gebracht. Uit de vaststelling dat de bouw van dergelijk lokalen mogelijk is, moet 

worden afgeleid dat de opsteller van het RUP GOG van oordeel was dat dergelijke lokalen in 

principe laag-dynamisch zijn. Bovendien wordt zulks in de beslissing bijkomend gemotiveerd, met 

verwijzing naar het gemeenzaam gebruik als jeugdlokalen. De verzoekende partijen overtuigen 

niet van het tegendeel. Ze verliezen zich nodeloos in de discussie of een jeugdlokaal laag- 

dynamisch is terwijl het gelet op de uitdrukkelijke toelating voor de bouw van dergelijke gebouwen 

minstens principieel conform het RUP kan beschouwd worden, zoals in de bestreden beslissing 

terecht wordt gesteld.  

De verwijzing naar diverse krantenartikelen doet niet anders besluiten De bestreden beslissing legt 

duidelijk een beperking op het aantal nachten van verhuur en stelt ook dat een occasionele verhuur 
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aan andere jeugdverenigingen of ter organisatie van een feest op zich geen verandering brengt 

aan de vergunde functie. Op deze motivering wordt geen kritiek geuit door de verzoekende partijen. 

De motivering in de beslissing “Het gegeven dat dit jeugdlokaal kan verhuurd worden aan andere 

jeugdverenigingen in functie van verblijf of dat er occasioneel enige feestelijkheid kan gehouden 

worden, maakt er geen jeugdverblijfcentrum noch een feestzaal van : het hoofdgebruik is 

jeugdlokaal in functie van de 2 aldaar te huisvesten jeugdverenigingen.” is bijgevolg niet kennelijk 

onredelijk, minstens wordt dit door de verzoekende partijen niet aangetoond. De verzoekende 

partijen tonen niet aan dat de aanvraag geen laag-dynamische activiteit uitmaakt. De gebeurlijke 

niet-naleving van de opgelegde voorwaarden betreft een zaak van handhaving. 

 

De verzoekende partijen leveren anderzijds geen kritiek op de motivering in de bestreden 

beslissing over de schoonheidswaarden. 

 

Het middelonderdeel wordt verworpen. 

 

3. Afdoende beoordeling van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening 

 

De verzoekende partijen betwisten inzonderheid de verkeerproblematiek, de (geluids)hinder en de 

mogelijk privacyhinder. 

 

In de bestreden beslissing oordeelt de verwerende partij hierover als volgt:  

 

“… 

- Mobiliteitsimpact 

De kinderen zullen zich volgens appellanten, derden-beroepers, naar de jeugdlokalen 

moeten begeven. Het verkeer zal volgens appellanten in deze zeer landelijke straat, 

waar actueel behoudens enkele landbouwvoertuigen zeer weinig verkeer is, drastisch 

toenemen. Ook dit kadert volgens appellanten niet in een laagdynamische omgeving. 

De aanvraag voorziet in het bouwen van nieuwe jeugdlokalen waarbij vooraan het 

perceel een 7 tal ‘park en ride’ plaatsen voorzien worden. Verder wordt voorzien in een 

ruime fietsenstalling voor 150 fietsen, dienstig voor de kinderen die overigens 

hoofdzakelijk uit de nabije omgeving komen en zich met de fiets verplaatsen. Deze 

voorzieningen zijn ruim voldoende voor het gebruik van de jeugdlokalen. De aanvraag 

voorziet in voldoende parkings en fietsenstalling op het perceel in aanvraag, zodat het 

openbaar domein hier niet meer dan in een normale situatie zal worden belast. Er kan 

bijgevolg in alle redelijkheid worden verondersteld dat de impact op de mobiliteit in de 

omgeving beperkt blijft en niet van die aard is dat van een hoogdynamische activiteit 

kan gesproken worden. 

… 

- hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid 

De "trage weg voor doorgaand fietsverkeer" zal volgens appellanten temeer zorgen 

voor een verlies aan privacy voor de omwonenden Door de afstand tot de 

perceelsgrens, en de inplanting van raam- en deuropeningen, behoudt de aanvraag 

voldoende respect voor de aangrenzende eigendommen qua lichtinval, bezonning en 

inkijk (privacy). Voor het overige is er geen noemenswaardige hinder te verwachten. 

Op basis van de ingediende stukken mag in alle redelijkheid aangenomen worden dat 

er voldoende maatregelen worden genomen om die invloed tot een aanvaardbaar 

niveau te beperken. De aanvraag bevat geen elementen waarvan kan verwacht worden 

dat ze enige invloed op de algemene veiligheid kunnen hebben. 

…” 
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Overeenkomstig artikel 63 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(hierna: OVD) onderzoekt de bevoegde overheid in laatste administratieve aanleg de 

vergunningsaanvraag in haar totaliteit. Het is haar daarbij niet verboden om eenzelfde standpunt 

in te nemen als het college van burgmeester en schepenen dat beslist heeft in eerste 

administratieve aanleg; hieruit blijkt op zich niet dat ze geen eigen onderzoek heeft gevoerd en 

geen eigen oordeel velt over de aanvraag.  

 

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening 

beschikt de verwerende partij over een discretionaire bevoegdheid. Op dit onderzoek heeft de 

Raad slechts een wettigheidstoezicht en oefent hij slechts een marginale controle uit. De Raad 

mag zich niet in de plaats van het vergunningverlenend bestuursorgaan stellen. De Raad heeft wel 

als taak om aan de hand van de concrete gegevens van de zaak na te gaan of de verwerende 

partij de feiten waarop haar beoordeling steunt, correct heeft vastgesteld en of ze op grond daarvan 

niet kennelijk onredelijk heeft geoordeeld. 

 

Wat de geluidshinder betreft poneren de verzoekende partijen zonder meer dat deze er zal zijn 

zonder de motivering van de beslissing in haar kritiek te betrekken. Hetzelfde kan worden gesteld 

over de mogelijke privacyhinder. Er valt redelijkerwijze niet in te zien hoe door de beweerde 

toename van verkeer er overdreven of ontoelaatbare hinder zal zijn voor de privacy. Dit wordt door 

de verzoekende partijen alleszins niet overtuigend concreet verduidelijkt noch aannemelijk 

gemaakt. De Raad merkt op dat de verwerende partij in haar beslissing de algemeen 

geformuleerde kritiek  van de verzoekende partijen concreet beantwoordt, waaruit blijkt dat ze zich 

daarbij niet aansluit. De verzoekende partijen tonen niet aan dat deze motivering onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk is. 

 

Wat de verkeersimpact betreft, stelt de Raad opnieuw vast dat de verzoekende partijen enkel een 

eigen mening zijn toegedaan zonder de overwegingen die zijn opgenomen in de bestreden 

beslissing als dusdanig bij hun kritiek te betrekken. Ze stellen louter dat de motivering vaag en niet 

overtuigend is, zonder te duiden in welke zin ze dit zien. In de bestreden beslissing wordt bovendien 

uitdrukkelijk gewezen op de parking op eigen terrein zowel voor auto- als fietsverkeer en op de 

bestaande erfdienstbaarheid over de grens van het perceel aan de rechterzijde. Bij de beschrijving 

van de aanvraag staat uitdrukkelijk vermeld dat deze erfdienstbare weg in de toekomst door de 

gemeente zal worden bestemd voor doorgaand fietsverkeer zodat de verzoekende partijen er op 

dat punt een verkeerde lezing van de bestreden beslissing op na houden. 

 

Nu er louter een eigen mening wordt voorgestaan inzake de mogelijk hinderaspecten zonder aan 

te tonen dat de verwerende partij op basis van foutief vastgestelde gegevens op een kennelijk 

onredelijk of onzorgvuldige wijze tot het besluit is gekomen dat er terzake geen (overmatige) hinder 

zal zijn, kan de kritiek niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

Uit de uiteenzetting in hun verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partijen een tweede middel 

ontlenen aan de schending aan van artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO. 
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Ze wijzen op de ligging van de locatie op een voormalig stort met gevaar voor gezondheid en 

veiligheid in het algemeen. Uit de risico-evaluatie die werd uitgevoerd over de volkstuintjes in de 

Broekstraat blijkt dat de toplaag verontreinigd is met cadmium, koper en lood. 

 

Ze houden voor dat het bouwen van jeugdlokalen in strijd is met het besluit van deze risico-

evaluatie. Bij een continue aanwezigheid van kinderen kan er toch sprake zijn van een risico op 

ernstige nadelige effecten of ernstige bedreiging voor deze groep. 

 

In de beroepen beslissing wordt volgens de verzoekende partijen het resultaat van het 

bodemonderzoek wel erkend maar wordt er lichtzinnig mee omgegaan.  

 

Tussen 1960 en 1980 werd het terrein als stort gebruikt. De resultaten zijn de uitkomst van stalen 

genomen op amper 40 cm diepte. Het is volgens de verzoekende partijen evident dat de ware 

restanten van het stort inclusief de schadelijke stoffen dieper liggen dan het zand waarmee het 

stort werd bedekt. De argumentatie van de gemeentelijke omgevingsambtenaar is volgens hen 

louter overgenomen door de verwerende partij. Ze zijn van oordeel dat de kans op nadelige 

effecten niet kan worden ontkend. 

 

Ze wijzen erop dat de grond van een oud stort wordt opgegraven om nadien als speelhelling te 

gebruiken zonder enige sanering. Dit wordt door de verwerende partij louter vastgesteld in 

navolging van het standpunt van het college van burgemeester en schepenen. De verzoekende 

partijen stellen dat de bestreden beslissing onvoldoende is gemotiveerd. 

 

De noodzaak van saneringswerken blijkt ook uit de media. 

 

De eigenaar van het aanpalend perceel, die toestemming moet geven is dezelfde persoon als de 

aanvrager. 

 

2. 

De verwerende partij stelt dat het middel geen door de bestreden beslissing geschonden geachte 

regelgeving aanduidt. Het duidt evenmin beginselen van behoorlijk bestuur aan die geschonden 

worden. 

 

De verzoekende partijen hebben bovendien geen persoonlijk belang bij het middel nu de 

gezondheid van de bevolking in het algemeen (of een gedeelte ervan) als belang wordt aangeduid. 

De verzoekende partijen geven nergens aan dat ze voor de eigen gezondheid vrezen.  

 

Het middel komt volgens haar neer op een actio popularis. 

 

3. 

De tussenkomende partij betoogt dat het middel niet voldoet aan de vereiste van artikel 15, 4° van 

het Procedurebesluit dat stelt dat een verzoekschrift een middel moet bevatten. De verzoekende 

partijen verkondigen louter algemeenheden.  

 

De verzoekende partijen hebben volgens haar geen belang bij het middel. Ze verwijst naar artikel 

35 DBRC-decreet. Ze maken nergens aannemelijk dat het oprichten van de jeugdlokalen op een 

vermeende stortplaats hun belangen op enigerlei wijze kunnen schaden. Bovendien blijkt uit het 

bodemonderzoek dat de grond geen onaanvaardbare risico’s inhoudt en dat er geen kans is op 

ernstige nadelige effecten of bedreigingen. Het middel kadert evenmin in wat de verzoekende 

partijen zelf hebben aangegeven als belang bij de procedure, met name wateroverlast en 

overstromingsrisico, geluidshinder, visuele hinder, verkeershinder, privacy, zwerfvuil, vandalisme 

enz.  



RvVb - 11  

 

De tussenkomende partij wijst er nog op dat er geen verbodsbepaling bestaat om op een vervuilde 

grond te bouwen. Er is in het Bodemdecreet enkel een saneringsverplichting opgenomen bij 

verkoop of bij calamiteiten doch niet bij bouwwerken. Volgens de tussenkomende partij kan het 

middel enkel aan bod komen in het kader van de goede ruimtelijke ordening, in welk kader de Raad 

enkel beschikt over een marginaal toetsingsrecht. De verzoekende partijen vragen aan de Raad 

evenwel een opportuniteitsoordeel nu ze louter een andere mening zijn toegedaan aangaande het 

risico van de bodemverontreiniging. Hun andersluidend standpunt kan niet leiden tot de 

vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

Ten overvloede wijst de tussenkomende partij erop dat het middel inhoudelijk onjuist is. Ze wijst op 

het beproevingsverslag met als monsterdatum 20 januari 2014 op basis waarvan op 5 juni 2014 

de risico-evaluatie ‘Volkstuintjes in de Broekstraat te Kruibeke’ werd uitgevoerd om na te gaan of 

er een gezondheidsrisico is voor de mens. Uit de berekeningen blijkt dat, bij constant verblijf, er 

enkel kans is op nadelige effecten of bedreiging voor kinderen tussen 1 en 6 jaar ingevolge de 

loodconcentratie doch dat de overschrijding zeer beperkt is. De berekening wordt nog gepreciseerd 

door een tijdsduur toe te voegen waarbij als slechtste scenario rekening werd gehouden met vijf 

dagen per week gedurende minimaal twintig uur per dag, waarbij werd vastgesteld dat er geen 

risico is op nadelige effecten of bedreigingen. Het specifiek scenario van het gebruik als 

jeugdterrein is eveneens onderzocht. Hoewel veel meer blootstellingswegen werden weerhouden 

in het onderzoek blijft het besluit identiek: voor 5 dagen per week is geen kans op nadelige effecten 

of bedreigingen, ook niet voor kinderen tussen 1 en 6 jaar. De tussenkomende partij wijst op het 

besluit van het onderzoek en op de overwegingen in de bestreden beslissing. De krantenartikelen 

doen geen afbreuk aan de gevoerde onderzoeken. Het laatst gekende gebruik van het terrein is 

volkstuintjes waarbij nooit problemen zijn vastgesteld. 

 

4. 

De verzoekende partijen dienen geen wederantwoordnota in. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het volstaat dat uit de uiteenzetting van het verzoekschrift duidelijk blijkt welke regelgeving of 

beginselen van behoorlijk bestuur de verzoekende partijen geschonden achten en waarom. De 

aangevoerde onwettigheid kadert in het criterium gezondheid bij de beoordeling van de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. De verzoekende partijen voeren aan dat er 

onvoldoende gemotiveerd is, onder meer in het licht van het gevoerde bodemonderzoek. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

2. 

Volgens artikel 35, derde lid DBRC-decreet geeft een onwettigheid alleen aanleiding tot 

vernietiging als de partij die ze aanvoert ook wordt benadeeld door de ingeroepen onwettigheid. 

 

De titel bij de aanhef van het tweede middel luidt: “Locatie bevindt zich op een voormalig stort – 

gevaar voor gezondheid en veiligheid in het algemeen”. 

 

De risico-inschatting die in de bestreden beslissing gebeurd is op basis van een in 2013 

doorgevoerde risicoanalyse heeft betrekking op het gebruik van de betrokken grond als 

speelruimte bij de te bouwen jeugdlokalen. Hierin wordt geoordeeld dat er geen kans is op ernstige 

nadelige effecten of ernstige bedreiging tenzij kinderen tussen 1 en 6 jaar continu op het terrein 

verblijven. In de beslissing wordt vastgesteld dat de voorziene activiteiten beperkt zijn in tijd en 
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duur, met occasioneel verhuur voor kampen zodat er geen risico is op ernstige nadelige effecten 

of bedreiging voor de kinderen. Het onderzoek is aldus volledig gericht op het gebruik dat van de 

grond zal worden gemaakt ingevolge de aanvraag. 

 

Deze beoordeling betreft zeer specifiek de veiligheid van de kinderen die aldaar in/met de 

jeugdbeweging komen spelen. Het valt dan ook niet in te zien hoe deze beoordeling de 

verzoekende partijen negatief kan beïnvloeden en hun belangen kan hebben geschaad. Ze 

spreken immers in het verzoekschrift over gevaar voor gezondheid en veiligheid in het algemeen 

doch betrekken dit nooit op hen persoonlijk. Het middel blijft beperkt tot een niet-toelaatbare actio 

popularis. 

 

De geviseerde beoordeling strekt tot de bescherming van belangen die vreemd zijn aan het belang 

waarop de verzoekende partijen zich als omwonenden ter staving van de ontvankelijkheid van hun 

vordering beroepen. Ze halen daarbij onder meer gevaar op wateroverlast, geluidshinder door 

spelende kinderen, fuivende jongeren en huurders van de lokalen, verkeerproblemen, verstoring 

van de rustige leefomgeving, schade aan de omgevende natuur, verstoring van de privacy, 

zwerfvuil, vandalisme en waardedaling van hun woning aan. 

 

Ze tonen niet aan dat het door hen aangevoerd gebrek in de motivering hen persoonlijk zou 

benadelen noch dat de vernietiging van de bestreden beslissing op dat punt hen een voordeel zou 

kunnen opleveren. 

 

Ten overvloede tonen ze overigens niet aan in welk opzicht het onderzoek en de conclusies van 

de verwerende partij in de bestreden beslissing onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zouden zijn. 

Het betoog blijft beperkt tot loutere eigen aannames, zonder de concrete beoordeling in de 

bestreden beslissing in hun uiteenzetting te betrekken. De verwijzing naar een krantenartikel doet 

niet anders besluiten. 

 

Het middel wordt verworpen. 

 

C. Derde middel 

1. 

In dit middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van: 

• artikel 16 en 36ter, §3 en §4 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu (hierna: Natuurdecreet) 

• artikel 2 en 3 van de Motiveringswet 

• de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

Ze stellen opnieuw dat de aanvraag niet in overeenstemming is met het RUP GOG nu een project 

van dergelijke omvang absoluut niet kan beschouwd worden als laag-dynamische dagrecreatie. 

 

De vergunningverlenende overheid moet handelen naar de bepalingen in artikel 1 van de 

stedenbouwkundige voorschriften bij het ruimtelijk uitvoeringsplan waarin is gesteld dat recreatief 

medegebruik een ondergeschikte functie betreft die enkel kan worden gerealiseerd in zoverre de 

nevengeschikte hoofdfuncties natuur en beveiliging van het Schelde-estuarium tegen ongewenste 

overstromingen niet in het gedrang worden gebracht. Volgens artikel 2 zijn stedenbouwkundige 

handelingen in het gebied enkel mogelijk voor zover ze overeenstemmen met de nevengeschikte 

functies en op voorwaarde dat ze de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar 

brengen. Volgens de verzoekende partijen kunnen de beoordeling en de motivering van de 
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verenigbaarheid van het project met de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP GOG niet 

volstaan en kunnen ze niet als afdoende, voldoende concreet en zorgvuldig worden beschouwd. 

 

De verzoekende partijen betogen dat de bouwplaats volgens de biologische waarderingskaart 

aangeduid is als verruigd grasland.  

 

De verwerende partij heeft het standpunt van het Agentschap Natuur en Bos slechts gedeeltelijk 

overgenomen. Het deel van het advies dat vraagt om een coherente en ruimtelijke visie werd 

volgens hen niet betrokken in de beoordeling. 

 

Ze wijzen op de ligging van het perceel in het RUP GOG in een gebied voor waterbeheersing en 

in het gecontroleerd overstromings- en natuurgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. De schending 

van het besluit van de Vlaamse regering waarmee het RUP is vastgesteld is volgens hen evident. 

 

De door het Natuurdecreet ingeschreven zorgplicht rust op de bevoegde overheid, in deze de 

gemeente Kruibeke, wanneer deze een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning 

beoordeelt. De overheid moet er zorg voor dragen dat er geen vermijdbare schade ontstaat aan 

de natuur door het opleggen van voorwaarden of het weigeren van de gevraagde vergunning. 

 

De overheid moet een passende beoordeling opstellen voor elke vergunningsplichtige handeling 

die een betekenisvolle invloed kan hebben op de natuurlijke kenmerken van de SBZ.  

 

De effecten moeten volgens artikel 36ter, §3 van het Natuurdecreet cumulatief begroot worden. Ze 

wijzen op de omvang van de aanvraag en stellen dat niet kan worden uitgesloten dat het dossier 

een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van de SBZ betekent. 

 

2. 

De verwerende partij merkt op dat de verzoekende partijen niet aantonen welke 

instandhoudingsdoelstellingen volgens hen geschonden worden. Ze tonen evenmin aan op welke 

wijze de bestreden beslissing enige impact op deze doelstellingen kan betekenen. Ze zijn van 

oordeel dat dergelijke algemene kritiek of vraagstelling niet volstaat als concrete omschrijving van 

de wijze waarop een rechtsregel geschonden is. Het middel is volgens de verzoekende partijen 

niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid en vormt een schending van de rechten van verdediging. 

 

Ondergeschikt merkt de verwerende partij op dat in de bestreden beslissing een toetsing van de 

impact van het aangevraagde op de natuurwaarden in de SBZ heeft opgenomen waaruit duidelijk 

blijkt waarom ze van oordeel is dat het aangevraagde geen betekenisvolle aantasting kan 

inhouden. Dit oordeel dat gebaseerd is op een gunstig advies van een deskundige adviesinstantie 

is correct en afdoende gemotiveerd. 

 

3. 

De tussenkomende partij wijst erop dat de aanvraag gelegen is in het Habitatrichtlijngebied 

“Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent”. 

 

Artikel 36ter, §3 van het Natuurdecreet houdt in dat bij elke vergunningsplichtige activiteit getoetst 

moet worden of er een mogelijke impact is op de natuur van een SBZ. Deze toets gebeurt volgens 

de tussenkomende partij in twee stappen, met name de voortoets en, slechts indien nodig, de 

passende beoordeling. Als uit de voortoets blijkt dat de aanvraag geen betekenisvolle effecten zal 

hebben op de beschermingszone is een passende beoordeling niet nodig.  
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De voortoets toont aan dat de aanvraag geen betekenisvolle effecten kan hebben op de 

beschermingszone. Er ligt dan ook geen schending van artikel 36ter, §3 van het Natuurdecreet 

voor. 

 

De betrokken site is niet gelegen in een zoekzone zodat de bebouwing van het perceel in elk geval 

geen afbreuk doet aan de instandhoudingsdoelstellingen binnen de SBZ. De tussenkomende partij 

is dan ook van oordeel dat dat de verwerende partij in navolging van het Agentschap voor Natuur 

en Bos terecht heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een betekenisvolle aantasting zodat 

geen passende beoordeling vereist was. 

 

De tussenkomende partij stelt dat de beoordeling in de bestreden beslissing aansluit bij het advies 

van de provinciale omgevingsambtenaar en van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het feit dat 

het Agentschap de gemeente aanraadt om een coherente ruimtelijke visie te ontwikkelen voor de 

zone voor waterbeheersing vormt louter een algemene visie op beleidsniveau en is niet 

rechtstreeks gericht op de jeugdlokalen. Van de verwerende partij kan niet worden verwacht dat 

ze nog dieper ingaat op dit aspect omdat er redelijkerwijze niets op wijst dat een passende 

beoordeling in de zin van het Natuurdecreet noodzakelijk is. 

 

De tussenkomende partij wijst er nog op dat de site overeenkomstig de biologische 

waarderingskaart biologisch minder waardevol is. Hier oordeelt het Agentschap voor Natuur en 

Bos dat er geen grote natuurwaarden aanwezig zijn nu het een voormalige graasweide betreft 

waarbij het perceel sterk verstoord is. Er is nu verruigd grasland met sterke aanwezigheid van 

heermoes. De aan de zuidzijde staande populierenrij is de enige noemenswaardige flora. Niet 

enkel deze populieren doch ook de bestaande heesters, struiken en jonge opschietende bomen 

worden behouden zodat de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar wordt gebracht. 

Er wordt dan ook geen vermijdbare schade aan de natuur aangebracht zodat geen schending 

voorligt van artikel 16 van het Natuurdecreet. Ook het gegeven dat het perceel geen zoekzone 

uitmaakt, duidt op het ontbreken van betekenisvolle natuurelementen. Er wordt geen ontwikkeling 

van habitat beoogd omwille van de afwezigheid aan toekomstpotentieel. Nu er geen 

natuurwaarden zijn, kan er geen aantasting zijn en voor zover er al sprake zou zijn van 

natuurwaarden dan worden deze sowieso behouden. Hierdoor ligt er ook geen schending voor van 

artikel 36ter, §4 van het Natuurdecreet. De tussenkomende partij wijst op de contradictie tussen 

het tweede en het derde middel daar waar volgens het ene middel de site een verontreinigd stort 

betreft en volgens het andere middel het terrein natuurwaarden zou hebben die nopen tot een 

passende beoordeling. 

 

Volgens de tussenkomende partij is de voorgehouden impact op de instandhouding van het 

habitatrichtlijngebied degelijk onderzocht. Op basis van het advies van het Agentschap voor Natuur 

en Bos is geoordeeld dat een passende beoordeling niet nodig was omdat er geen betekenisvolle 

effecten op het gebied worden verwacht. Het komt niet aan de Raad toe om de juistheid of de 

onjuistheid van dit advies te beoordelen. De verzoekende partijen tonen niet aan dat de motivering 

op onjuiste feitelijke gegevens berust of kennelijk onredelijk is. 
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Beoordeling van de Raad 

1. Juridisch kader 

 

1.1 

Artikel 16, §1 Natuurdecreet luidt als volgt:  

 

“…  

§1. In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er 

zorg voor dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning 

of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade 

te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 

…”  

 

Uit de parlementaire voorbereiding (Parl.St. Vl. Parl. 1996-97, nr. 690/1, p. 6-7 en 11) blijkt dat de 

natuurtoets een zogenaamde “horizontale‟ en “niet-gebiedsgerichte maatregel” is, die van 

toepassing is ongeacht de stedenbouwkundige bestemming van het perceel. De zorgplicht die dit 

artikel omvat, houdt de verplichting in voor elke vergunningverlenende overheid ervoor te zorgen 

dat door het toelaten van een handeling of activiteit geen vermijdbare schade aan de natuur kan 

ontstaan, ongeacht de aard of het voorwerp van de aanvraag, en ongeacht de planologische 

bestemming van het gebied.  

 

Vermijdbare schade moet worden begrepen als schade die de aanvrager kan vermijden door het 

aanpassen van de gevraagde handelingen, door het nemen van bepaalde voorzorgsmaatregelen, 

die in de praktijk haalbaar zijn en die niet leiden tot de ondoeltreffendheid van de aanvraag.  

 

De zorgplicht, die voortvloeit uit dit artikel, rust op de verwerende partij wanneer zij een aanvraag 

tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning beoordeelt. Artikel 16 Natuurdecreet vormt een 

algemeen toetsingskader voor de bescherming van natuurwaarden. Als de verwerende partij gevat 

wordt door een vergunningsaanvraag, moet ze er zorg voor dragen, door het opleggen van 

voorwaarden of het weigeren van de vergunning, dat er geen vermijdbare schade aan de natuur 

ontstaat. Of het vergunningverlenend bestuursorgaan de door artikel 16, §1 Natuurdecreet 

opgelegde zorgplicht is nagekomen, moet blijken uit de bestreden beslissing zelf, minstens uit de 

stukken van het dossier. 

 

1.2 

Artikel 36ter Natuurdecreet, dat de omzetting naar intern recht vormt van artikel 6.3 Habitatrichtlijn, 

luidt onder meer als volgt: 

 

“… 

§3. Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in 

combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of 

programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een 

speciale beschermingszone kan veroorzaken, zonder dat die vergunningsplichtige activiteit 

of dat plan of programma direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 

gebied in de speciale beschermingszone in kwestie dient onderworpen te worden aan een 

passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale 

beschermingszone. 

… 

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de passende beoordeling. 

… 
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Indien een vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma niet onderworpen is 

aan de verplichting tot milieu-effectrapportage overeenkomstig de wetgeving in uitvoering 

van de project-MERrichtlijn of de plan-MERrichtlijn, vraagt de administratieve overheid 

steeds het advies van de administratie bevoegd voor het natuurbehoud. 

… 

§4. De overheid die over een vergunningsaanvraag, een plan of programma moet 

beslissen, mag de vergunning slechts toestaan of het plan of programma slechts 

goedkeuren indien het plan of programma of de uitvoering van de activiteit geen 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale 

beschermingszone kan veroorzaken. De bevoegde overheid draagt er steeds zorg voor dat 

door het opleggen van voorwaarden er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van een speciale beschermingszone kan ontstaan. 

…” 

 

Uit deze bepalingen volgt dat de bouwheer een passende beoordeling moet opstellen voor elke 

vergunningsplichtige handeling die een betekenisvolle invloed kan hebben op de natuurlijke 

kenmerken van een speciale beschermingszone. Die passende beoordeling moet bij de aanvraag 

worden gevoegd zodat ze ook deel kan uitmaken van het openbaar onderzoek. Die verplichting 

geldt niet enkel voor percelen die gelegen zijn in een speciale beschermingszone, maar voor alle 

activiteiten en handelen die een invloed kunnen hebben op een nabij gelegen speciale 

beschermingszone. 

 

Volgens artikel 2,30° van het Natuurdecreet wordt onder ‘betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone’ verstaan: 

 

“een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke 

kenmerken van een speciale beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare 

gevolgen zijn voor de staat van instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) waarvoor 

de betreffende speciale beschermingszone is aangewezen of voor de staat van 

instandhouding van de soort(en) vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover 

voorkomend in de betreffende speciale beschermingszone.” 

 

Met die bepaling stelt het Natuurdecreet de instandhouding voorop van de natuurlijke kenmerken 

van de speciale beschermingszone. 

 

3. Afdoende beoordeling van de natuurwaarden 

 

3.1 

Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen in het habitatrichtlijngebied 

BE2300006 ‘Schelde- en Derme-Estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en grenst aan het 

vogelrichtlijngebied BE2301235 ‘Durme en de middenloop van de Schelde’. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt in haar gunstig advies van 20 juli 2018 vast dat de 

bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. In haar advies van 28 november 2018 stelt het 

Agentschap opnieuw vast dat de natuurwaarden niet worden geschaad. In dit laatste advies stelt 

het Agentschap nadrukkelijk: 

 

“… 

Bespreking passende beoordeling 

Dit perceel is niet gelegen in een zoekzone. Voor de gebieden die grenzen aan de Schelde 

zijn de te ontwikkelen habitats verankerd in het geactualiseerd Sigmaplan (BVR 

22.07.2005). Op deze locatie voorziet het Sigmaplan geen ontwikkelingen van habitat, 
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zodat mag geconcludeerd worden dat de inname van oppervlakte ten gevolge van de 

vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. 

 

Bespreking omgevingsvergunning 

… 

Op het terrein zijn geen grote natuurwaarden aanwezig. Het is een voormalige graasweide 

waarbij het perceel sterk verstoord is (lokale ophoging aan de straatzijde). De vegetatie 

bestaat uit verruigd grasland met sterke aanwezigheid van heermoes (die wijst op 

herbicidegebruik). ER werden een aantal laagstam fruitbomen aangeplant. Aan de 

zuidrand van het perceel staat een populierenrij. 

…” 

 

De bestreden beslissing stelt over de natuurtoets: 

 

“… 

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat 

geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een 

vergunning. 

 

De aanvraag is gelegen in Habitatrichtlijngebied: Schelde- en Durme-estuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent (BE2300006) en grenst aan het Vogelrichtlijngebied: Durme 

en de middenloop van de Schelde (BE2301235) 

 

In het kader van deze natuurtoets werd in beroep, het advies gevraagd aan het Agentschap 

Natuur en Bos met volgende conclusie: 

 

Dit perceel is niet gelegen in een zoekzone. Voor de gebieden die grenzen aan de Schelde 

zijn de te ontwikkelen habitats verankerd in het geactualiseerd Sigmaplan (BVR 

22.07.2005). Op deze locatie voorziet het Sigmaplan geen ontwikkelingen van habitat, 

zodat mag geconcludeerd worden dat de inname van oppervlakte ten gevolge van de 

vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. 

 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat 

de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig 

geadviseerd. 

 

Beoordeling 

 

Door de ligging van de werken is er weinig of geen negatieve invloed op de natuurwaarden 

ter plaatse te verwachten 

…” 

 

3.2 

Hoewel de verzoekende partijen de motivering in de bestreden beslissing over de speciale 

beschermingszone bekritiseren, laten ze de voorgaande overwegingen volledig onbesproken. Het 

middel komt niet verder dan te stellen dat er betekenisvolle aantasting is van de 

instandhoudingsdoelstellingen van de SBZ. Ze stellen zonder meer dat een dergelijke aantasting 

niet kan worden uitgesloten. Uit de geciteerde overwegingen volgt duidelijk dat de verwerende 

partij bevestigt dat de aanvraag betrekking heeft op een habitatrichtlijngebied, maar dat ze in 

navolging van het gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos besluit dat geen 
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passende beoordeling vereist is en dat er geen negatieve invloed op de natuurwaarden te 

verwachten is. 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de adviezen van het Agentschap Natuur en Bos van 20 juli 2018 en 28 

november 2018 in casu zowel betrekking hebben op de natuurtoets als op de habitattoets. Ze zijn 

in casu te beschouwen als een screening in functie van de natuurtoets en de habitattoets waarbij 

wordt nagegaan of voor de vergunningsplichtige activiteit een passende beoordeling vereist is en 

waarbij meer bepaald wordt nagegaan of er eventuele schadelijke effecten voor de speciale 

beschermingszone ontstaan. Het Agentschap overwoog in het huidige geval dat dat niet vereist is. 

Tevens wordt, in functie van de zorgplicht, nagegaan of natuurwaarden geschonden worden. De 

verwerende partij sluit zich uitdrukkelijk bij de adviezen aan en besluit dat de natuurwaarden niet 

worden geschaad en geen passende beoordeling vereist is. 

 

Het behoort tot de stelplicht van de verzoekende partijen die de schending inroept van artikel 36ter 

Natuurdecreet om voldoende concrete gegevens aan te brengen waaruit blijkt welke aanwezige 

natuurelementen in de onmiddellijke of ruimere omgeving door de aangevraagde handelingen 

schade zouden lijden. Ook behoort het tot de stelplicht van de verzoekende partijen die de 

schending van artikel 16, §1 van het Natuurdecreet inroepen om aan te tonen welke vermijdbare 

schade zal ontstaan aan natuurelementen in de onmiddellijke of de ruimere omgeving. 

 

Mede gelet op de gunstige adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos moet dan ook worden 

vastgesteld dat de verzoekende partijen er niet in slagen aan te tonen dat de verwerende partij de 

artikelen 16, §1 en 36ter van het Natuurdecreet schendt. 

 

3.3 

Voor zover de verzoekende partijen het feit hekelen dat niet de volledige adviezen van het 

Agentschap voor Natuur en Bos zijn geciteerd, kan worden vastgesteld dat ze meer bepaald doelen 

op de stelling van het Agentschap dat voor de betrokken zone reeds lang aan de gemeente wordt 

aangeraden een coherente ruimtelijk visie te ontwikkelen. 

 

De Raad stelt vast dat dit enkel een stellingname is van het Agentschap over de mogelijke 

ruimtelijke invulling naar de toekomst toe. Dit is enkel te beschouwen als een algemener advies op 

beleidsniveau maar heeft als dusdanig geen uitstaans met het specifiek dossier. 

 

3.4 

Voor zover de verzoekende partijen in dit middel nogmaals terugkomen op de planologische 

verenigbaarheid, kan worden verwezen naar het antwoord op het eerst middel. 

 

Blijkbaar betrekken de verzoekende partijen artikel 1 van het RUP GOG bij hun kritiek. Ze 

vertrekken op die wijze van een verkeerd uitgangspunt. Artikel 1 van het RUP GOG bevat immers 

de voorschriften voor een geheel andere bestemmingszone dan die van artikel 2 waarin het 

betrokken perceel gelegen is. Het ene artikel heeft geen voorrang op het andere. De beide artikelen 

bevatten enkel voor de twee afzonderlijke bestemmingszones – die elkaar niet overlappen – de 

van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften. 

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 
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VII. KOSTEN 

Met toepassing van artikel 33 DBRC-decreet legt de Raad de kosten van het beroep ten laste van 

de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt.  
 

De Raad is van oordeel dat een (vrijwillige) tussenkomst de inzet van de procedure niet mag 

verzwaren in de mate de verzoekende partijen niet kunnen inschatten hoeveel partijen er in 

voorkomend geval zullen tussenkomen. Het komt de Raad derhalve billijk voor om de kosten van 

de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partij te laten. 

 

 

 

 

 

BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de gemeente KRUIBEKE is ontvankelijk. 

 

2. De Raad verwerpt de vordering tot vernietiging. 

 

3. De Raad legt de kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, 

bepaald op 400 euro ten laste van de verzoekende partijen. 

 

4. De Raad legt de kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 16 juni 2020 door de zevende kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zevende kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Marc VAN ASCH 
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