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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 14 januari 2021 met nummer RvVb-A-2021-0520 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0122-A 

 

 

Verzoekende partij 
 

de heer William DE WITTE  
 
vertegenwoordigd door advocaat Sam DULLAERT met 
woonplaatskeuze op het kantoor te 9250 Waasmunster, 
Nijverheidslaan 43 
 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad 

 

Tussenkomende partij de nv TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS BELGIUM 
 

vertegenwoordigd door advocaten Isabelle LARMUSEAU en Florence 

LOBELLE met woonplaatskeuze op het kantoor te 9000 Gent, 

Kasteellaan 141 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 11 oktober 2019 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 1 augustus 2019. 

 

De verwerende partij heeft het administratief beroep van de tussenkomende partij tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Evergem van 1 april 

2019 ingewilligd. 

 

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

voorwaarden voor het bouwen van een opslagloods op de percelen gelegen te 9940 Evergem, 

Brugse steenweg 14, met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie E, nummers 1468k3, 

1468c2, 1468l3, 1454r en 1468g3. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 20 december 2019 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. De voorzitter van de Raad laat de tussenkomende 

partij met een beschikking van 3 februari 2020 toe in de debatten.   

 

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

partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. De verzoekende partij dient een wederantwoordnota 

in. 
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De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 17 november 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 verzoekende partij dient op 20 februari 2019 bij het college van burgemeester en schepenen 

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

een loods” op de percelen gelegen te 9940 Evergem, Brugse Steenweg 14. 

 

Het betrokken perceel maakt deel uit van een herontwikkelde bedrijfssite op de voormalige 

terreinen van een rubber verwerkend bedrijf. Thans staan de terreinen in functie van onder meer 

de bedrijfssite “Distributiecentrum Evergem”, zijnde een versmarkt met een oppervlakte van 24.985 

m². Het betrokken perceel vormt een braakliggend perceel in de noordwestelijke hoek van de site. 

 

De percelen liggen volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Gentse en 

Kanaalzone’, vastgesteld met koninklijk besluit van 14 september 1977 in industriegebied.  

 

De percelen liggen ook binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’,  goedgekeurd op 16 december 2005. Het perceel van de 

aanvraag valt evenwel niet onder de gebieden waarvoor het ruimtelijk uitvoeringsplan voorschriften 

vastlegt. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent op 1 april 2019 een omgevingsvergunning 

aan de verzoekende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 10 mei 2019 administratief beroep aan bij 

de verwerende partij. 

 

In het advies van OVAM van 2 juli 2019 wordt het volgende vermeld: 

 

“… 

Ter hoogte van het terrein van Trelleborg Wheel Systems zijn er verschillende 

verontreinigingskernen aanwezig waarvoor de sanering lopende is. 

De verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen (kern 4) heeft zich verspreid van het 

perceel 1468N3 naar een aantal buurpercelen waaronder het perceel 1468L3. 

Voor de sanering worden er o.a. injecties met koolstofbron uitgevoerd, wordt de bodem en 

het grondwater verwarmd,... 

 

Het doel van dit is om de biologische afbraak van de verontreiniging te stimuleren. Hiervoor 

is er ook saneringsinfrastructuur voorzien op het perceel 1468L3. Als er op dit perceel 

gebouwd gaat worden, zal deze infrastructuur mogelijks niet meer bereikbaar zijn wat de 

verdere sanering van deze verontreiniging (kern en pluim) zal bemoeilijken. 

…” 
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De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 4 juli 2019 om het beroep niet in 

te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Na de hoorzitting van 16 juli 2019 verklaart de verwerende partij het beroep op 1 augustus 2019 

gegrond en verleent een omgevingsvergunning, onder de voorwaarde dat de werken pas kunnen 

worden aangevat na afronding van de bodemsanering. De beslissing wordt onder meer als volgt 

gemotiveerd: 

 

“… 

2.5 De juridische toets 

 

Door de derde beroeper wordt opgemerkt dat een vergunning niet kan worden verleend 

gelet op de in uitvoering zijnde bodemsanering. 

 

De bouwplaats maakt immers deel uit van de herontwikkelde industriële site van het 

voormalig rubberverwerkend bedrijf Bergougnan. 

Een bodemsaneringsproject voor solventenverontreiniging wordt uitgevoerd, deels op de 

bouwplaats. 

 

Evenwel dient opgemerkt dat de beroeper geen regelgeving hieromtrent aanhaalt die de 

uitvoering van een omgevingsvergunning schorst of onmogelijk maakt tijdens een in 

uitvoering zijnde bodemsanering.  

Ook uit het schrijven van OVAM van 2 juli 2019 blijkt niet dat de gevraagde werken 

onuitvoerbaar zijn. 

 

Daarnaast dient opgemerkt dat zowel de derde beroeper als OVAM opmerken dat door de 

uitvoering van de bouwwerken de bodemsanering niet onmogelijk wordt gemaakt, enkel 

dient in dit geval de bodemsanering aangepast. 

 

Beroeper merkt op dat de werken niet kunnen aanvangen zolang de bodemsanering wordt 

uitgevoerd. 

De vergunningverlenende overheid kan evenwel geen inhoudelijke uitspraak doen over het 

bouwrecht, dit betreft een louter burgerrechtelijk aspect. Vergunningen hebben een zakelijk 

karakter, zij worden verleend onder voorbe-houd van de op het onroerend goed betrokken 

burgerlijke rechten, dit houdt in dat het aan de burgerlijke rechter en niet aan de 

vergunningverlenende overheid toekomt om hierover een uitspraak te doen. De aanvrager 

dient dus rekening te houden met het feit dat in strijd met het burgerlijk wetboek uitgevoerde 

werken in de toekomst helemaal teniet kunnen worden gedaan ingevolge eventuele 

uitspraken van een burgerlijke rechtbank. 

 

De hieromtrent geformuleerde bezwaren worden bijgetreden. 

 

De gevraagde werken kunnen pas aangevat worden na afronding van de bodemsanering 

op het terrein van de aanvraag. 

 

2.6 De goede ruimtelijke ordening 

 

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot omgevingsvergunning beoordeeld in 

functie van de goede ruimtelijke ordening. 

 

Voor het betrokken terrein gelden geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften 

opgelegd door een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling zodat bij de beoordeling 
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van onderhavige aanvraag naar de inpasbaarheid en verenigbaarheid met het gebied geen 

concrete normen of verplichtingen kunnen worden gehanteerd. 

 

Bijgevolg zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de omgeving van het 

betrokken terrein doorslaggevend. Elke aanvraag tot omgevingsvergunning dient hierbij 

beoordeeld in functie van een verantwoorde stedenbouwkundige uitbouw van het 

betrokken gebied en in de context van het omliggende bebouwingsbeeld in toepassing van 

artikels 1.1.4. en 4.3.1. van de VCRO. 

 

Voorliggend project beoogt het bouwen van opslagloodsen bij een bestaand 

distributiecentrum. 

 

Dergelijke uitbreiding die voorzien wordt binnen de contouren van de bestaande bedrijfssite 

heeft een beperkte ruimtelijke impact en geeft geen aanleiding tot stedenbouwkundige 

bezwaren. 

 

De voorgestelde maatvoering, vormgeving en materiaalgebruik zijn eigen aan de 

industriële omgeving waarin de werken worden uitgevoerd en voldoende afgestemd op de 

bestaande bebouwing binnen de site. Zowel naar maatvoering als materiaalgebruik wordt 

op een voldoende wijze overeenstemming gezocht bij de algemeen gangbare bestaande 

en omgevende industriële bedrijfsbebouwing. De voorgestelde werken hebben geen 

enkele invloed op het visuele aspect van deze industriële site. Daarnaast blijkt uit het advies 

van de brandweer dat voldoende maatregelen genomen worden inzake brandveiligheid. 

 

Gelet op de centrale ligging binnen de bestaande bedrijfssite en de omgevende industriële 

invulling zijn bijkomende milderende ingrepen niet noodzakelijk. De omgevende 

bermen/groene ruimtes blijven behouden en worden niet gewijzigd door de aanvraag. 

 

Gelet op de aard en omvang van de voorgestelde werken en de ligging van de site nabij 

de aansluiting op de gewestwegen N9 en R4 is een invloed op de plaatselijke mobiliteit niet 

te verwachten.  

 

Uit dit alles dient besloten dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving noch die van het 

perceel worden overschreden door de aanvraag. 

 

(…) 

 

Artikel 1: Op basis van de aanvraag met omgevingsvergunning-referentie 

2019019983 ingediend door de heer William De Witte wordt een omgevingsvergunning 

verleend onder volgende voorwaarden: 

- De gevraagde werken kunnen pas aangevat worden na afronding van de 

bodemsanering op het terrein van de aanvraag. 

…” 

 

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.  
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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 - ENIG MIDDEL  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van het legaliteitsbeginsel, stelt dat de bestreden 

beslissing kennelijk onredelijk is, inconsistent en niet afdoende gemotiveerd, en dat de toetsing 

aan de goede ruimtelijke ordening niet of minstens onzorgvuldig is gebeurd. 

 

Zij licht toe dat er geen regelgeving bestaat die de uitvoering van een omgevingsvergunning schorst 

of onmogelijk maakt tijdens een in uitvoering zijnde bodemsanering. Voorts wijst zij op het advies 

van OVAM van 2 juli 2019 dat volgens haar gunstig is en waarin wordt gesteld dat de gevraagde 

werken de sanering enkel zullen bemoeilijken maar niet onmogelijk maken. De beslissing om de 

bouw van de loods te laten wachten tot de sanering is afgerond, is derhalve kennelijk onredelijk 

aldus de verzoekende partij.  

 

De bestreden beslissing is volgens de verzoekende partij tevens inconsistent en gebrekkig 

gemotiveerd. De provinciale omgevingsambtenaar had aangeven dat de bezwaren over de 

lopende sanering niet kunnen worden bijgetreden en de verwerende partij oordeelt zonder meer 

het tegenovergestelde zonder enige andersluidende motivering te vermelden. Evenmin is er 

rekening gehouden met de adviezen die in de loop van de procedure zijn uitgebracht en wordt er 

geen afdoende motivering geboden waarom van deze niet-bindende adviezen wordt afgeweken, 

aldus nog de verzoekende partij.  

 

Verder bekritiseert de verzoekende partij de beoordeling van het gevraagde in het licht van de 

goede ruimtelijke ordening. Zij stelt dat  de bodemsaneringswerken op zich perfect doorgang 

kunnen vinden, ongeacht de bouw van de betrokken loods – wat ook blijkt uit de reeds bestaande 

loodsen in de omgeving van het bouwperceel – zodat de bescherming van de mens en het 

leefmilieu op geen enkele wijze in het gedrang komt. In dat verband merkt de verzoekende partij 

nog op dat ook de tussenkomende partij aangeeft dat de bodemsaneringswerken verder kunnen 

gaan in geval van bebouwing van het perceel, zij het desgevallend op een andere en duurdere  

manier. Die hogere kostprijs maakt echter een private bezorgdheid uit, die geen reden kan zijn om 

een omgevingsvergunning te weigeren, te meer nu de goede ruimtelijke ordening op geen enkele 

manier in het gedrang komt.  

 

2. 

De verwerende partij repliceert dat de verzoekende partij geen verdere argumentatie ontwikkelt 

omtrent de vermeend gebrekkige toetsing van de goede ruimtelijke ordening en dat de 

verzoekende partij minstens geen belang heeft om dit op te werpen, nu de door haar gevraagde 

werken gunstig worden beoordeeld inzake hun overeenstemming met de goede ruimtelijke 

ordening. 

 

Verder stelt de verwerende partij dat uitsluitend de voorwaarde wordt geviseerd waarin wordt 

gesteld dat de gevraagde werken pas kunnen worden aangevat na afronding van de 

bodemsaneringswerken. In dat verband wijst de verwerende partij erop dat niet elk oordeel 

gestoeld moet zijn op een wetgevende regel die exact bepaalt wat moet geoordeeld worden 

aangezien zij uitdrukkelijk beschikt over de bevoegdheid om vanuit het standpunt van het algemeen 
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belang te oordelen over de opportuniteit van de aangevraagde werken op basis van artikel 4.3.1. 

VCRO. Wat in dit geval heeft geleid tot de beslissing dat het algemeen belang vereist dat de 

bodemsanering eerst volledig wordt uitgevoerd zonder te worden bemoeilijkt door de bouwwerken 

van de verzoekende partij, hetgeen primeert op de betrokken private belangen.  

 

Dit oordeel wordt in de bestreden beslissing met verwijzing naar de lopende sanering en de 

ingediende bezwaren afdoende gemotiveerd. 

 

3. 

De tussenkomende partij stelt dat er wel degelijk regelgeving is die de vergunningverlenende 

overheid verplicht rekening te houden met de impact van een omgevingsvergunningsaanvraag op 

een in uitvoering zijnde bodemsanering, namelijk de goede ruimtelijke ordening en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. In dat verband stipt zij aan dat een bodemverontreiniging een groot risico 

vormt voor het leefmilieu, de veiligheid in het algemeen en de gezondheid en dat het in het belang 

is van eenieder dat een verontreiniging zo spoedig mogelijk wordt gesaneerd. 

 

De tussenkomende partij is bijgevolg van oordeel dat de verwerende partij naar analogie met de 

‘natuurtoets’ evenzeer verplicht is een ‘bodemtoets’ door te voeren bij de beoordeling van een 

vergunningsaanvraag.  

 

Het opleggen van de betrokken vergunningsvoorwaarde is volgens de tussenkomende partij, 

bovendien perfect mogelijk op grond van artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO. Het ontbreken van 

enige regelgeving die expliciet bepaalt dat de uitvoering van een omgevingsvergunning 

automatisch is geschorst of onmogelijk is tijdens een in uitvoering zijnde bodemsanering, doet hier 

geen afbreuk aan. 

 

Evenmin is er volgens de tussenkomende partij sprake van enige schending van het redelijkheids- 

en zorgvuldigheidsbeginsel en de formele motiveringsplicht. De bouw van de gevraagde loods 

geeft immers niet enkel aanleiding tot een (private) meerkost (met name  de kost voor de 

verplaatsing van de saneringsinfrastructuur ten belope van ca. 1.500.000 EUR à 2.400.000 EUR 

i.p.v. de huidige kost van 500.000 EUR) maar bemoeilijkt wel degelijk ernstig de uitvoering van de 

eigenlijke saneringswerken door de nagenoeg volledige bebouwing en verharding van het 

betrokken perceel, wat ook blijkt uit het betrokken advies van OVAM. 

 

Tot slot wijst de tussenkomende partij er nog op dat de verzoekende partij niet aantoont waarom 

de beëindiging van de bodemsanering niet kan worden afgewacht en waarbij het hoe dan ook niet 

valt in te zien waarom het persoonlijk belang van de verzoekende partij bij de onmiddellijke bouw 

van de loods zwaarder zou moeten wegen dan het algemeen belang van de omgeving bij een 

correcte en spoedige sanering van het betrokken perceel. De bestreden beslissing getuigt van een 

zorgvuldig en billijk evenwicht tussen al deze belangen. 

 

De bestreden beslissing is tevens afdoende gemotiveerd wat betreft de redenen waarom met de 

bouw van de loods moet worden gewacht tot de afronding van de saneringswerken, al is het 

volgens de tussenkomende partij maar de vraag welk belang de verzoekende partij heeft bij dit 

middel, nu zij wel degelijk kennis had van de motieven van de verwerende partij en tegen de 

beslissing is kunnen opkomen. 

 

4. 

De verzoekende partij voegt in haar wederantwoordnota nog toe dat het ontwerp een industrieel 

gebouw betreft, bestaande uit een staalstructuur, gesteund op funderingsvoeten die zo worden 

gepositioneerd dat ze niet in conflict komen met de peilbuizen. Zij meent dat zulks perfect mogelijk 
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is en verwijst naar de vorige projecten die op de site werden uitgevoerd. Aldus komt noch de goede 

ruimtelijke ordening noch de bescherming van de mens en het leefmilieu op enige manier in gevaar. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de OVAM op 2 juli 2019 een advies heeft uitgebracht 

waarin vermeld wordt dat een verontreiniging zich heeft verspreid naar een aantal buurpercelen, 

waaronder het betrokken perceel. Er wordt uitleg gegeven over de techniek die gebruikt wordt om 

het betrokken perceel te saneren en er wordt aangegeven dat bij bebouwing de infrastructuur voor 

de sanering mogelijks niet meer bereikbaar zal zijn, waardoor de verdere sanering zal bemoeilijkt 

worden. 

 

Weliswaar wordt in het advies niet geadviseerd om het aangevraagde te weigeren, maar er wordt 

aangegeven welke ongunstige gevolgen dit kan hebben voor de sanering die thans wordt 

uitgevoerd. Het gegeven dat het advies niet-bindend is en zelfs niet verplicht in te winnen is, belet 

niet dat het inlichtingen bevat van een deskundige instantie over de impact van de gevraagde 

bouwwerken op de lopende sanering en in die mate relevant is in het licht van een zorgvuldige 

besluitvorming. 

 

De verzoekende partij betwist ook niet dat de betrokken bodemsaneringswerken in functie staan 

van het saneren van een solventenverontreiniging waarvan één van de kernen zich in de bodem 

van de bouwplaats bevindt en dat er in functie van de betrokken saneringswerken diverse 

(meet)instrumenten en andere saneringsinfrastructuur op het terrein aanwezig is. 

 

2. 

Artikel 4.3.1, § 2, 1° VCRO bepaalt dat de overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening 

wordt beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen: 

 

“het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld 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;” 

 

Artikel 1.1.4 VCRO luidt als volgt: 

 

“De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de 

ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van 

de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke 

behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar 

afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor 

het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze 

manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.” 

 

Uit de aangehaalde bepalingen volgt dat een vergunningverlenende overheid in haar beoordeling 

moet streven naar ruimtelijke kwaliteit en daarbij, onder meer, moet rekening houden met de 

gevolgen voor het leefmilieu. 
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Het gegeven dat een aanvraag betrekking heeft op een verontreinigd perceel en het bebouwen 

van het perceel de lopende sanering in het gedrang brengt of bemoeilijkt, kan niet anders dan 

beschouwd worden als een relevant aspect van goede ruimtelijke ordening. 

 

3. 

In de bestreden beslissing overweegt de verwerende partij dat de gevraagde werken pas kunnen 

aangevat worden na het afronden van de bodemsanering op het terrein van de aanvraag, hetgeen 

wordt opgelegd als voorwaarde. 

 

De verwerende partij verwijst daarbij naar de “hieromtrent geformuleerde bezwaren” die worden 

bijgetreden. De bedoelde bezwaren zijn als volgt opgenomen in de bestreden beslissing: 

 

“… 

Appellant merkt op bezig te zijn met ene gigantisch bodemsaneringsproject op onder meer 

de bouwplaats. In het bijzonder bevindt kern 4 van de bodemsanering zich op het betrokken 

perceel. Op de bouwplaats zijn hiervoor aanwezig: verschillende vaste injectiefilters, 

verschillende bodemwarmtewisselaars, temperatuursensors, direct push injectieschermen 

en monitoringsbuizen. 

De oprichting van een gebouw zou de in uitvoering zijnde bodemsanering aanzienlijk 

bemoeilijken. Opdat de bodemsanering correct kan worden uitgevoerd is het van groot 

belang dat in de eerstvolgende jaren geen gebouw wordt opgericht op de bouwplaats. 

…” 

 

4. 

De voorwaarde opgelegd in de bestreden beslissing houdt verband met de goede ruimtelijke 

ordening. Het feit dat de motieven die op deze voorwaarde betrekking hebben, in de bestreden 

beslissing worden geformuleerd onder “de juridische toets”, doet daar geen afbreuk aan. 

 

De vergunningverlenende overheid beschikt bij het beoordelen van de verenigbaarheid van een 

aanvraag met de goede ruimtelijke ordening over een ruime appreciatiebevoegdheid. Het komt aan 

een verzoeker toe om aan te tonen dat de vergunningverlenende overheid de grenzen daarvan 

heeft overschreden. 

 

Uit de overwegingen in de bestreden beslissing blijkt afdoende duidelijk dat de voorwaarde is 

ingegeven door de bezwaren die werden geuit over het bemoeilijken van het saneringsproject dat 

in uitvoering is op het betrokken perceel. Het feit dat de verwerende partij is ingegaan op deze 

bezwaren, die door een deskundige instantie worden bevestigd, kan niet als kennelijk onredelijk 

worden beschouwd. 

 

De verzoekende partij kan ook niet gevolgd worden dat het gebrek aan een specifieke regeling die 

een omgevingsvergunning schorst of onmogelijk maakt in geval van een saneringsproject, de 

verwerende partij verplichtte om een onvoorwaardelijke vergunning te verlenen. Zoals reeds 

aangegeven beschikt de verwerende partij over een ruime appreciatiebevoegdheid om de goede 

ruimtelijke ordening te beoordelen, met inbegrip van de mogelijkheid om een 

vergunningsvoorwaarde op te leggen (artikel 4.3.1, §1 tweede lid VCRO). 

 

De verzoekende partij voert nog aan dat de bestreden beslissing geen motieven omvat die het 

andersluidend standpunt van de provinciale omgevingsambtenaar weerleggen. Het andersluidend 

standpunt van deze ambtenaar is dat de bezwaren over het saneringsproject niet worden 

bijgetreden, waarbij onder meer gewezen worden op het ontbreken van een specifieke regeling bij 

in uitvoering zijn bodemsaneringswerken. Uit de bespreking hiervoor is reeds vastgesteld dat de 

bestreden beslissing niet als kennelijk onredelijk kan worden beschouwd in de mate dat er rekening 
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wordt gehouden met dit saneringsproject, en deze  dus niet als kennelijk onredelijk kan worden 

beschouwd in de mate dat de verwerende partij, in tegenstelling tot de provinciale 

omgevingsambtenaar, van oordeel is dat de vergunning niet kan worden verleend zonder de 

opgelegde voorwaarde. 

 

Het middel wordt verworpen. 

 

 

 

BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de nv TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS BELGIUM 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 partij, 

bepaald op 200 euro, ten laste van de verzoekende partij. 

 

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 14 januari 2021 door de vierde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vierde kamer, 

Chana GIELEN Nathalie DE CLERCQ 
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