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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 3 juni 2021 met nummer RvVb-A-2021-1063  

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0388-SA 

 

 

Verzoekende partij 

 

de heer Maurice VAN SEVECOTTE 
 

vertegenwoordigd door advocaat Griet CNUDDE met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 9000 Gent, Brabantdam 56  

 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad  

 

  

Tussenkomende partijen 1. het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
MOERBEKE 

2. de gemeente MOERBEKE, vertegenwoordigd door het college 
van burgemeester en schepenen 

 

vertegenwoordigd door advocaat Cies GYSEN met woonplaatskeuze 

op het kantoor te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 16-18 

 

3. TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER 
VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING 

 
vertegenwoordigd door de advocaten Patrick DEVERS en John 
DEVERS met woonplaatskeuze op het kantoor te 9000 Gent, Kouter 
71-72 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 27 januari 2020 de schorsing van 

de tenuitvoerlegging en de vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 12 

december 2019. 

 

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

van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Moerbeke van 8 augustus 2019 

ongegrond verklaard. 

 

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

voor het bouwen van een sportcomplex en de aanleg van buitensportvelden, bijhorende 

infrastructuur en groeninrichting (Sportcomplex Moerbeke fase 2b) op de percelen gelegen te 9180 

Moerbeke, Hospicestraat zn, met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie H, nummers 1063L, 

1063M, 1063S, 1064C, 1065G, 1066A5, 1066C4, 1066Y5, 1130A, 1137A, 1138D, 1147, 1148C, 

1148S, 1148W en 1149F2. 
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II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De eerste en tweede tussenkomende partij verzoeken met een aangetekende brief van 5 mei 2020 

om in de procedure tot schorsing en vernietiging tussen te komen. De derde tussenkomende partij 

verzoekt met een aangetekende brief van 7 mei 2020 om in de procedure tot schorsing en 

vernietiging tussen te komen. 

 

De voorzitter van de Raad laat de tussenkomende partijen met een beschikking van 12 mei 2020 

toe in de debatten.   

 

De Raad verwerpt met het arrest van 4 augustus 2020 met nummer RvVb-S-1920-1081 de 

vordering tot schorsing.  

 

De verzoekende partij dient een verzoek tot voortzetting in. 

 

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

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

wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 9 februari 

2021. 

 

Advocaat Griet CNUDDE voert het woord voor de verzoekende partij. 

Advocaat Willem-Jan INGELS, loco advocaat Cies GYSEN, voert het woord voor de eerste en 

tweede tussenkomende partij.  

Advocaat Dieter JANSSEN, loco advocaten Patrick DEVERS en John DEVERS, voert het woord 

voor de derde tussenkomende partij. 

 

De verwerende partij verschijnt schriftelijk. 

 

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 derde tussenkomende partij dient op 24 mei 2019 bij de eerste tussenkomende partij een 

aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor “het bouwen van een sportcomplex en aanleggen 

van buitensportvelden, bijhorende infrastructuur en groeninrichting (Sportcomplex fase 2b)” op de 

percelen gelegen te 9180 Moerbeke, Hospicestraat zn. 

 

Het aangevraagde is als fase 2B een onderdeel van een ruimer project bestaande uit: 

− Fase 1: de aanleg van een kunst- en natuurgrasveld (voetbalvelden 1 en 2) waarvoor op 

10 april 2018 een omgevingsvergunning werd verleend, die niet werd aangevochten door 

de verzoekende partij en die reeds is gerealiseerd. 

− Fase 2A: de aanleg van een natuurgrasveld (voetbalveld 3), gedeeltelijk dempen van een 

bestaande gracht, de aanleg van een geluidscherm, groenberm en groenbuffer waarvoor 

op 12 december 2019 een omgevingsvergunning werd verleend, die niet wordt 

aangevochten door de verzoekende partij. 
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− Fase 2B: het bouwen van een sportcomplex met buitensportvelden, bijhorende 

infrastructuur en groeninrichting en het exploiteren van een sportsite waarvoor eveneens 

op 12 december 2019 een omgevingsvergunning werd verleend: de bestreden beslissing.  

 

De aangevraagde stedenbouwkundige handelingen omvatten: 

− sloop van bestaande gebouwen; 

− bouw van een sporthal en tennishal + cafetaria met tribune en sportcafé; 

− aanleg van een nieuwe toegangsweg met parking; 

− aanleg van een inkomplein dat dienstig is voor evenementen en bijeenkomsten en als 

ontmoetingsplaats voor het sportcomplex; 

− aanleg van een voetbalveld in natuurgras; 

− aanleg van 4 tennisvelden; 

− aanleg van 1 padelveld; 

− aanleg van een oefenveld in natuurgras aan de zuidzijde van de oude spoorwegbedding; 

− bufferbekken voor de opvang en infiltratie van oppervlaktewater en 

− groenaanleg bestaande uit groenbuffers en hoogstambomen. 

 

De aanvraag omvat de volgende ingedeelde inrichting of activiteit volgens de VLAREM II-bijlagen: 

− het lozen van max. 1.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater (rubriek 3.2.2°, a) ); 

− een hoogspanningstransformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA 

(rubriek 12.2.1°); 

− twee warmtepompen van 50 kW, koelinstallaties 10 kW en een airco 3,5 kW (rubriek 

16.3.1); 

− de opslag van max. 500 kg schoonmaakmiddelen (rubriek 17.4); 

− een sporthal en een tennishal (rubriek 32.2.2°); 

− drainering die noodzakelijk is om het gebruik of de exploitatie van cultuurgrond mogelijk te 

maken of te houden (drainage van 1 padel, nieuw veld), 3 voetbalvelden (vergunde velden) 

en 4 tennisterreinen (vergunde velden), zijnde een totale te draineren oppervlakte van 

21.848,64 m² (rubriek 53.3.) en 

− het vermeerderen van het debiet van de grondwaterwinning met 600 m³/jaar tot 4.200 

m³/jaar (rubriek 53.8.1°, a). 

 

De percelen liggen binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Suikerfabrieksite en omgeving’ (hierna: PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’), definitief 

vastgesteld op 28 februari 2018, in ‘deelplan 2: Herbestemming sport- en jeugdterreinen 

Moerhofstraat’ in een zone voor dagrecreatie. 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert op 5 augustus 2019 gunstig.  

 

De eerste tussenkomende partij verleent op 5 augustus 2019 een omgevingsvergunning. 

 

Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij op 19 september 2019 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

De eerste tussenkomende partij adviseert op 21 oktober 2019 gunstig.   

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 15 november 2019 om het 

beroep niet in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen.  
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Na de hoorzitting van 26 november 2019 verklaart de verwerende partij het beroep op 12 december 

2019 ongegrond en verleent een omgevingsvergunning. Ze beslist, eensluidend met het advies 

van de provinciale omgevingsambtenaar, als volgt: 

 

“… 

1.4 Argumentatie beroepschrift 

In eerste instantie wordt het persoonlijk belang van de derde beroeper toegelicht. De 

beroeper vreest als aanpalende eigenaar/bewoner hierbij geluids-, licht- en 

omgevingshinder gelet op de cumulatieve werking met andere projecten.  

Vervolgens wordt de ligging, aanvraag en stedenbouwkundige voorschriften vermeld en de 

procedurele voorgaanden herhaald. 

Inhoudelijk wordt opgemerkt de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de gewone 

procedure en bijgevolg dient de procedure stopgezet. 

Verder wordt vermeld dat bij de aanvraag geen mer-screeningsnota werd gevoegd en dat 

het bijgevolg voor de vergunningverlenende overheid onmogelijk is te voldoen aan artikel 

19 van het OMVD. Aangezien vaststaat dat er geen project mer-screening geschiedde en 

de effecten van het project niet in hun volledigheid zijn onderzocht, laat staan de 

cumulatieve effecten van bv geluid, dient de deputatie de aanvraag als ontvankelijk te 

beoordelen, minstens de aanvraag te weigeren.  

Verder is appellant van mening dat voorliggende aanvraag de goede ruimtelijke ordening 

schendt. Rekening houdende met het dynamisch karakter van het gebruik van het 

recreatiegebied is er een verschil met het gebruik van het woongebied en kan bezwaarlijk 

worden aangenomen dat dat er geen milieueffecten te verwachten zijn. Uit een bijgevoegde 

geluidstudie blijkt dat de aanvrager heeft nagelaten de effecten van padelvelden, 

tennisvelden en alle andere bronnen van geluid niet heeft betrokken bij de toegevoegde 

geluidsstudie. Appellant vraagt om op zijn minst een grondige analyse van het geluid te 

laten onderzoeken door het PMVC.  

Naast de geluidshinder worden nog opmerkingen geformuleerd over lichthinder en een 

gebrekkige analyse inzake mobiliteit. 

Als laatste wordt de schending van de formaliteit van een openbaar onderzoek 

opgeworpen, samen met de schending van het redelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

… 

1.8.3 Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

… 

De bouwplaats heeft betrekking op het noordelijk gedeelte van gemeentelijke sportsite 

Moerhofstraat. Deze sportsite is ongeveer 5 hectare groot en is relatief centraal gelegen 

binnen de kern van Moerbeke. De site heeft zich gevormd achter de residentiële woonlinten 

van de Moerhofstraat, Dorpvaart en Hospicestraat en wordt gedwarst door een oude 

spoorwegzate waarop de fietssnelweg richting Stekene en Sint-Gillis-Waas gelegen is. Ten 

westen van het sportcomplex is de gemeentelijke begraafplaats gelegen. Ten zuiden paalt 

de site aan een school, de overige belendende percelen bestaan uit tuinzones bij de 

aanliggende woonkavels. De hoofdontsluiting van de site is geënt op de Moerhofstraat 

tussen de fietssnelweg en de woonkavel Moerhofstraat 18. 

Voor de inrichting van deze woonzone werd een PRUP opgemaakt. Hierbij kreeg het 

woongebied als nieuwe bestemming dagrecreatie.  

Een masterplan werd opgemaakt voor de totale herinrichting van de recreatiezone. In het 

masterplan worden de bestaande velden en sportinfrastructuur heringericht tot een 

multifunctioneel sportpark waarin verschillende sportactiviteiten en evenementen alsook 

recreatieve activiteiten kunnen plaatsvinden. Bestaande gebouwen van Rode Kruis en 

jeugdbeweging blijven behouden. 

De realisatie van het masterplan wordt gefaseerd uitgevoerd. 
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In een eerste fase werd voorzien in de aanleg van een kunstgrasveld (noordwestelijke 

hoek) en een natuurgrasveld (noordoostelijke hoek). Deze werken zijn reeds uitgevoerd. 

Een tweede fase omvat de aanlag van een natuurgrasveld en een geluidsbuffer (OMV nr. 

2019028439 en beroep 19/b.39-944). 

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de laatste fase en voorziet het bouwen van een 

sportcomplex en de aanleg van buitensportvelden, bijhorende infrastructuur en 

groeninrichting. Uitgangspunt hierbij is dat de bestaande accommodatie verouderd is en 

nieuwe aangepaste infrastructuur zich opdringt. 

Volgens de voorgebrachte plannen wordt langs de noordzijde van de toegangsweg een 

nieuwe sporthal gebouwd. Dit gebouwencomplex bestaat uit een tennishal en omnisporthal 

met de bijhorende kleerkamers en binnen infrastructuur (sanitair, opbergplaatsen, 

technische ruimte), een cafetaria voor alle aanwezige sportactiviteiten met sanitaire 

voorzieningen, een overdekte voetbaltribune en overdekte fietsenstallingen. Hiertoe wordt 

een gebouw opgericht van 3645 m², met een samengesteld grondvlak. Het betreft een 

grotendeels éénlaags gebouw onder platte bedaking met een dakrandhoogte van 9 m. De 

cafetaria wordt ingericht op een tweede bouwlaag boven de kleedkamers. Het totale 

utiliteitsgebouw wordt afgewerkt in een industriële stijl en de gevelvlakken van het gebouw 

worden afgewerkt met zwarte (hoofdvolume) en grijze betonpanelen (nevengebouwen), 

stalen poorten en borstweringen, zwart en grijs aluminium schrijnwerk, beglaasde 

balustrades en gemoffelde dakrandprofielen. 

Verder wordt voorzien in de sloop van de bestaande sporthal langs de zuidzijde van 

toegangsweg / fietssnelweg. Op de vrijgekomen plaats worden langs deze zijde van de 

sportsite worden een tweetal voetbalvelden aangelegd, omgeven door groenaanplant 

bestaande uit struwelen en hoogstambomen boven het struweelmassief. Langs deze zijde 

wordt ook een wandelpad aangelegd om de verbinding tussen school en sportcomplex te 

kunnen realiseren. 

Links naast de nieuwe sporthal worden 4 tennisvelden en een padelveld aangelegd. Bij 

deze velden worden verlichtingsmasten geplaatst. 

Verder worden de noodzakelijke omgevingswerken uitgevoerd, deze bestaan uit de aanleg 

van een toegangsweg, circulatieruimte en parking. Langs de linkerzijde van de spotsite 

wordt een bufferbekken aangelegd voor de opvang van regenwater en drainagewater. De 

parkeerzone biedt plaats aan 101 parkeerplaatsen waarvan 6 voorbehouden plaatsen. 

 

2.   Motivering 

 

2.1 Beoordeling ingedeelde inrichting of activiteit 

 

2.1.1 MER-plicht/MER-screening 

De aanvraag heeft voor wat betreft de grondwaterwinning betrekking op een activiteit die 

voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 

2013 inzake de nadere regels van de project-mer-screening (B.S. 29 april 2013) in 

uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de mer-screening (B.S. 20 april 2012). 

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het 

DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken 

van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van 

zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden. 

… 

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische 

aspecten, kan gesteld worden dat voor wat betreft de iioa’s geen MER moet worden 

opgemaakt. 

 

2.1.2 Bespreking milieuhygiënische aspecten 



RvVb - 6  

… 

2.1.2.2 Geluid 

… 

Indeling van en activiteiten van de inrichting 

Voor de sporthal zijn er een reeks Vlarem-rubrieken van toepassing. Echter de 

geluidsaspecten die belicht worden in het beroepschrift handelen in hoofdzaak over niet-

ingedeelde activiteiten (buiten). 

Activiteiten op het voetbalterrein en de tribune vallen buiten het beoordelingskader van 

VLAREM II; § 5.1 en 5.2 zijn dus in feite NIET van toepassing, maar kunnen evenwel gelden 

als graadmeter voor eventueel optredende geluidshinder. 

 

Vlarem – geluidsnormen continu geluid  

Ter hoogte van de (dichtste) woning kan het specifiek geluid van de inrichting (Lsp) getoetst 

worden aan de Vlarem-geluidsnormering.  

Uit het dossier (studie Scala) wordt voorzichtig afgeleid dat de beschouwde immissiepunten 

zich bevinden ten Noorden en ten Noordwesten van het sportcomplex. 

 

De geluidsnormering hangt in eerste instantie af van de volgende 4 criteria: 

1. Binnen- of buitenshuis.  

Er zijn geen woningen met een gemeenschappelijke muur met de inrichting. De geldende 

Richtwaarden voor buiten zijn opgenomen in bijlage 4.5.4 van Vlarem II.  

2. De beoordelingsperiode.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de dagperiode (van 7-19u); de avondperiode (van 

19-22u) en de nachtperiode (22-7u). Enkel de dag- en de avondperiode (vóór 7 u ’s 

ochtends) lijken van belang.  

3. De ligging op het gewestplan volgens bijlage 4.5.4 van Vlarem II.  

Zie Figuur 2. De beschouwde woningen zijn gelegen in woongebied op meer dan 500 meter 

van een industriegebied. 

4. Bestaande of nieuwe inrichtingen. De geluidsnormen voor een bestaande inrichting zijn 

soepeler dan voor een nieuwe inrichting. Het betreft hier een nieuwe inrichting. 

… 

Voorliggende geluidstudie - algemeen 

In het aanvraagdossier is een geluidstudie opgenomen, uitgevoerd door een erkende 

Vlarem-geluidsdeskundige (dd. 11 februari 2019 - Scala Consultants).  

Scala acht het afdwingen van het VLAREM-normenkader (zie §5.1&2) niet realistisch. De 

provinciale geluidsdeskundige onderschrijft dit. Bovendien zijn de VLAREM-normen voor 

de buitenactiviteiten niet van toepassing. 

Scala oordeelt dat het verplaatsen van de voetbalactiviteiten naar een veld meer 

noordwaarts, en de bijkomende tribune een effect zullen hebben op het toekomstige 

geluidsklimaat in de omgeving. 

Om die reden voerde Scala geluidsmetingen uit in de bestaande situatie. Deze 

geluidsmetingen werden uitgevoerd om te bepalen welk geluidsniveau te relateren is aan 

de bestaande voetbalactiviteiten, ter hoogte van de woningen ten Noorden en ten 

Noordwesten van het complex. Uit deze geluidsmetingen bleek dat een geluidsdrukniveau 

van 53 dB(A) kon toegeschreven worden aan de voetbalactiviteiten in de bestaande 

situatie. 

 

Vanuit het stand-still principe werden berekeningen gemaakt om de akoestiek, na de 

toekomstige invulling van het meer noordelijk gelegen plein, niet te laten verslechteren ter 

hoogte van deze woningen. Omdat de afstand tot de bewoning verkleint met het nieuwe 

voetbalveld, moet dit volgens Scala gebeuren door het plaatsen van een geluidsscherm. 

Het geluidsscherm wordt als volgt beschreven: 
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- Een geluidscherm aan de noordzijde van het nieuwe speelterrein (lengte 115 m) 

met een hoogte van minstens 5 m. 

- Een geluidsscherm aan de westzijde van het nieuwe speelterrein (lengte 75 m) met 

een hoogte van minstens 5 m. 

Omdat de schermwerking minder optimaal is bij de ontvanger op slaapkamerniveau (4,5 

m), worden enkel die resultaten uit de studie van Scala weerhouden (worst-case).  

Mèt scherm bekomt Scala volgende resultaten van spelactiviteiten en toeschouwers: 

1. Spelactiviteiten (p. 9 van rapport) 

HuisN: 49,1 dB(A) 

HuisW: 47,9 dB(A) 

2. Toeschouwerstribune (p. 12 van rapport) 

HuisN: 48,9 dB(A) 

HuisW: 48,3 dB(A) 

Cumulatief wordt geen berekening gegeven door Scala. Cumulatief berekent de provinciale 

geluidsdeskundige dat, wanneer de spelactiviteiten simultaan met de toeschouwerstribune 

geëxploiteerd worden, dat volgende geluidsdrukniveaus verwacht worden: 

HuisN: 52,0 dB(A) 

HuisW: 51,1 dB(A) 

Deze waarden liggen beide onder het stand-still – streefdoel van 53 dB(A). Het verschuiven 

van het voetbalterrein naar de noordelijke rand van het sportcomplex zou op die manier, 

cumulatief met de exploitatie van de tribune, geen verhoging veroorzaken van de 

geluidsimmissie ten opzichte van de beschouwde punten. 

 

In het beroepsschrift wordt gewag gemaakt van overige cumulatieve effecten.  

• Het dossier bevat een tegen-expertise omtrent geluid, uitgevoerd door een erkende 

geluidsdeskundige (Andantego). Andantego stelt een cumulatief effect met het 

residueel geluid voorop voor het inschatten van de hinder. Volgens de Provinciale 

geluidsdeskundige is deze bewering niet fout. In werkelijkheid zal het “specifiek” geluid, 

afkomstig van het voetbalterrein, inderdaad energetisch gesommeerd worden door het 

gehoor met het residueel geluid. Enkele elementen worden toch aangebracht als 

tegenargument: 

1. De aanname die Andantego maakt omtrent het heersende residueel geluid is echter 

niet correct. Andantego gebruikt theoretische waarden voor residueel geluid, en 

geen heersende residuele geluidsniveaus. Andantego hanteert theoretische 

residuele geluidsniveaus die zeer laag zijn en houden geen rekening met het feit 

dat al geruime tijd (voetbal)activiteiten aanwezig zijn. Hierdoor bekomt Andantego 

een zeer groot verschil tussen de ‘vroegere’ geluidsniveaus en de toekomstig te 

verwachten geluidsniveaus, en lijkt het effect (verschil toekomst – nu) groter dan 

het in werkelijkheid zal zijn. 

2. Het significantiekader dat in de studie van Andantego gebruikt wordt, en leidt tot de 

beoordeling ‘(zeer) significant negatief’, is geïnspireerd op het MER-richtlijnenboek 

(p.19-20). Dit significantiekader geldt voor industriële project-MERs. Voor 

industriële project-MERs hangt de beoordeling niet alleen af van verschil (toekomst-

nu) maar ook van het al dan niet voldoen aan de Vlarem-norm. Zoals hierboven 

gesteld is de Vlarem – norm niet van toepassing. 

• Verder worden cumulatieve effecten toegeschreven aan het padel- en tennis terrein en 

andere bronnen van geluid. Het geluidsscherm zal ten aanzien van de bewoning 

(Noord, Noord-west) ook enige afscherming bieden ten opzichte van andere bronnen 

van geluid. 

De noodzaak tot het plaatsen van een geluidsscherm werd duidelijk omschreven in de 

studie van Scala. Er werd evenwel geen scherm op de voorliggende plannen gevonden. 
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Conclusie van de provinciale geluidsdeskundige overeenkomstig het verslag van 13 

november 2019 met referentie: PCM: M05-2019-359. 

Volgende voorwaarde wordt voorgesteld: 

- Er moet een geluidsscherm worden aangelegd: 

− aan de noordzijde van het nieuwe speelterrein (lengte 115 m) met een hoogte van 

minstens 5 m. 

− aan de westzijde van het nieuwe speelterrein (lengte 75 m) met een hoogte van 

minstens 5 m. 

 

2.1.4 Bespreking beroepschrift 

Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van het onderdeel geluid bij de bespreking 

van de milieuhygiënische aspecten, zie punt 2.1.2.2 

 

2.1.5 Advies provinciaal omgevingsambtenaar deskundige milieu 

Gelet op hetgeen voorafgaat, nl.: 

- Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een sportcomplex en 

aanleggen van buitensportvelden, bijhorende infrastructuur en 

groeninrichting (Sportcomplex Moerbeke fase 2b). 

- Op de site zijn er geen productieprocessen aanwezig. 

- De ingedeelde inrichting of activiteiten (iioa’s) beperken zich tot in de 3-de 

klasse ingedeelde activiteiten nodig voor de exploitatie van een sportsite 

met sporthal, tennishal en 8 sportvelden. 

- Gelet op hetgeen voorafgaat dient voor wat betreft de aangevraagde iioa’s 

geen MER te worden opgemaakt. 

- De bespreking van het onderdeel geluid bij de bespreking van de 

milieuhygiënische aspecten en de conclusie van de provinciale deskundige 

geluid van overeenkomstig het verslag van 13 november 2019 met 

referentie: PCM: M05-2019-359. 

- Het college van burgemeester en schepenen van Moerbeke heeft op 5 

augustus 2019 de vergunning verleend voor de gevraagde veranderingen, 

onder toepassing van de algemene, sectorale en bijzondere 

vergunningsvoorwaarden. 

- Het beroepen besluit van het college van burgemeester en schepenen kan 

worden bevestigd, mits het opleggen en naleven van bijkomende bijzondere 

voorwaarden m.b.t. het aanleggen van een geluidscherm. 

- De adviezen van de adviserende instanties, in eerste aanleg en aanleg in 

beroep. 

Gelet op hetgeen besproken wordt onder de milieuhygiënische aspecten wordt de 

aanvraag GUNSTIG geadviseerd, mits het opleggen en naleven van volgende bijkomende 

bijzondere voorwaarden: 

- Er moet een geluidsscherm worden aangelegd: 

− aan de noordzijde van het nieuwe speelterrein (lengte 115 m) met een hoogte van 

minstens 5 m. 

− aan de westzijde van het nieuwe speelterrein (lengte 75 m) met een hoogte van 

minstens 5 m. 

… 

2.2 Beoordeling stedenbouwkundige handelingen 

 

2.2.1 De planologische toets 

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke 

inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder 
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geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde RUP als meest recente en gedetailleerde 

plan. 

Uit onderzoek blijkt dat de aanvrager ter plaatse het bestaande sportcomplex wenst her in 

te richten. Het complex is afgestemd op dagrecreatie en biedt sportaccommodatie aan, 

bestaande uit sportvelden, sporthal, … en noodzakelijke randinfrastructuur zoals parking 

en groenaanleg.  

De toekomstige inrichting van het sportcomplex werd vastgelegd in een masterplan. In het 

masterplan worden de bestaande velden en sportinfrastructuur heringericht tot een 

multifunctioneel sportpark waarin verschillende sportactiviteiten en evenementen alsook 

recreatieve activiteiten kunnen plaatsvinden.  

Een eerste fase werd reeds uitgevoerd, voorliggende aanvraag betreft de laatste fase, een 

tweede fase voor reconversie van de site is ook in aanvraag (OMV nr. 2019028439 en 

beroep 19/b.39-944). 

Gelet op de bestaande activiteit, de bestendiging ervan en de hiervoor noodzakelijke 

gebouwen en aanhorigheden dient besloten dat de aanvraag de planologische toets 

doorstaat. Het betreft noodzakelijke aanhorigheden bij de reeds bestaande of geplande 

sportinfrastructuur gericht op dagrecreatie. 

 … 

2.2.4 De MER-toets 

… 

Appellant maakt gewag van het feit dat de aanvraag valt onder bijlage II van het MER-

besluit, meer bepaald project 10.b stadsontwikkelingsproject met een verkeersgenererende 

werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur. 

Voorliggende aanvraag maakt deel uit van een relatief bescheiden sportcomplex met zowel 

indoor als outdoor sportactiviteiten en richt zich in hoofdzaak tot de lokale bevolking, verder 

worden de nodige inspanningen/inrichtingen gedaan om de site fietstoegankelijk te maken. 

Verder doet de opbouw en omvang van het complex zoals voorgesteld op het 

masterplan/voorliggende plannen niet vermoeden dat er hier sprake is van een sterk 

verkeersgenererende werking met pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten 

per tijdsblok van 2 uur.  

Appellant merkt terecht op dat de aanvraag betrekking heeft op een 

stadsontwikkelingsproject zoals vermeld in bijlage III van het MER-besluit. Het project is 

een onderdeel van een groter geheel en dient op deze wijze beoordeeld. De opsplitsing 

van het totaalproject, waarbij de herinrichting van het volledige sportpark wordt beoogd, 

belet niet dat de opeenvolgende fase dienen aanzien te worden als een wijziging of 

uitbreiding aan het stadsontwikkelingsproject waarvan reeds een deel is uitgevoerd.  

In tegenstelling tot hetgeen door appellant beweerd wordt is wel degelijk een 

screeningsnota op het loket geplaatst. De mogelijke milieu-effecten inzake mobiliteit, 

bodem, water, lucht, geluid en trillingen, biodiversiteit, ongevallen, erfgoed, afvalstoffen en 

andere mogelijks (cumulatieve) effecten worden hierbij (puntsgewijs) gewogen en 

beoordeeld. De screening besluit dat mogelijks een negatief effect te verwachten is inzake 

geluid gelet op de aard van de site. Aan de hand van een geluidsstudie wordt evenwel 

aangetoond dat door de bouw van het geluidsscherm er en verbetering is van het 

omgevingslawaai ten opzichte van de bestaande toestand. Uit de evaluatie van de 

milieudeskundige blijkt dat bijkomende maatregelen evenwel noodzakelijk zijn, zie punt 

2.1.5, deze worden opgelegd als voorwaarde. 

De mogelijke milieu-effecten werden voldoende onderzocht. De milderende maatregelen 

maken deel uit van de aanvraag en betreffen na opleggen van voorwaarden de 

noodzakelijke ingrepen om een verwaarloosbare invloed te hebben op de bestaande 

leefomstandigheden van planten, dieren en mensen. 

Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een project-MER geen nieuwe of  
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bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten, zodat de opmaak 

ervan dan ook niet noodzakelijk is. 

… 

2.2.7 Weguitrusting 

Een vergunning kan slechts verleend worden indien de aanvraag gelegen is langs een 

voldoende uitgeruste weg. 

De bouwplaats sluit aan op de voldoende uitgeruste gemeenteweg Moerhofstraat. 

Uit de adviezen van de nutsmaatschappijen blijkt dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze 

adviezen zijn strikt te volgend, het betreffen immers noodzakelijke vereisten om tegemoet 

te komen aan de bovenvermelde eisen inzake een minimale weguitrusting. 

… 

2.2.9 Openbaar onderzoek 

De aanvraag valt binnen het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure, 

bijgevolg dient geen openbaar onderzoek te worden georganiseerd. 

In het beroepsschrift wordt opgemerkt dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied 

van de gewone procedure en bijgevolg dient de procedure stopgezet. 

Evenwel blijkt uit artikel 13 1° a) van het OMVB dat de vereenvoudigde procedure van 

toepassing is op aanvragen waarbij de stedenbouwkundige handelingen voldoen aan de 

volgende voorwaarde: “de handelingen worden uitgevoerd in een gebied waarvoor een 

gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg of een 

niet-vervallen verkaveling bestaat, en het aangevraagde is in overeenstemming met de 

bepalingen van het gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, het bijzonder plan 

van aanleg of de niet-vervallen verkaveling.” 

 

Uit de punten 1.8.1 en 2.2.1 blijkt dat de aanvraag gelegen is binnen de grenzen van het 

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ en in 

overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften. Bijgevolg valt de aanvraag 

onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure en dient geen openbaar 

onderzoek te worden georganiseerd. 

 

2.2.10 De goede ruimtelijke ordening 

… 

Voor de inrichting van de projectzone werd een PRUP opgemaakt.  

De stedenbouwkundige voorschriften gaan grotendeels over de functionele inpasbaarheid 

/ bestendiging van de sportsite en bevatten geen voorschriften inzake materiaalgebruik en 

ruimtelijke inpassing. Gelet op artikel 4.3.1 §2 3° van de VCRO is een gepaste beoordeling 

hieromtrent nog steeds noodzakelijk en kan niet louter op basis van de overeenstemming 

met de (beperkte) stedenbouwkundige voorschriften besloten worden tot verenigbaarheid 

met de goede plaatselijke aanleg. 

 

Bij de opmaak van het PRUP kreeg het woongebied als nieuwe bestemming dagrecreatie, 

voorliggend project is hiermee in overeenstemming.  

 

Een masterplan werd opgemaakt voor de totale herinrichting van de recreatiezone. In het 

masterplan worden de bestaande velden en sportinfrastructuur heringericht tot een 

multifunctioneel sportpark waarin verschillende sportactiviteiten en evenementen alsook 

recreatieve activiteiten kunnen plaatsvinden.  

De realisatie van het masterplan wordt gefaseerd uitgevoerd. 

… 

De voorgestelde omgevingsaanleg, sporthal en sportvelden geven geen aanleiding tot 

stedenbouwkundige bezwaren.  



RvVb - 11  

De sporthal wordt relatief recent ingeplant op de sportsite op een voldoende afstand van 

de omliggende percelen en afgestemd op de bouwhoogte van het gebouw. De vormgeving 

en materiaalgebruik zijn algemeen gangbaar voor dergelijke utiliteitsgebouwen en niet 

vreemd aan omgeving waar de bouwplaats zich bevindt. 

 

De site is op een voldoende wijze bereikbaar voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor 

fietsers. Een uitgebreide mobiliteitsnota werd toegevoegd. Binnen de aanvraag wordt een 

bestendiging van de bestaande activiteiten voorzien. Nauw aansluitend op de 

toegangszone wordt de parking voor wagens voorzien, verdere worden op verschillende 

plaatsen fietsstelplaatsen voorzien. Uit een wetenschappelijk ondersteund 

parkeeronderzoek blijkt dat de omvang van de parking in verhouding staat tot de omvang 

van de sportsite en het aantal te verwachten bezoekers. Dergelijke inrichting zorgt ervoor 

dat de parkeerdruk volledig op eigen terrein kan worden opgevangen en de parkeerdruk 

niet zal verschuiven naar het openbaar domein.  

Het geheel vormt één functioneel geheel en wordt door een aangepaste groenaanplant op 

een ruimtelijke aanvaardbare wijze geïntegreerd binnen het bestaand weefsel. 

 

In het beroepsschrift worden opmerkingen geformuleerd inzake geluid en licht die gepaard 

gaan met de exploitatie van de sportsite. Deze elementen hebben een beperkte 

stedenbouwkundige relevantie en handelen in hoofdzaak over de exploitatie van het bedrijf. 

Deze elementen worden behandeld in de beoordeling van de ingedeelde inrichting of 

activiteit, zie punt 2.1. Uit de beoordeling blijkt dat een uitbreiding van de geluidsschermen 

noodzakelijk is voor het ontlasten van de omgeving van het omgevingslawaai op en rond 

de sportvelden. Daarnaast dient opgemerkt dat de verlichting reeds werd voorzien in fase 

1, die reeds werd gerealiseerd. 

 

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt de aanvraag gunstig 

geadviseerd. Het betreft een reconversie van een bestaande sportsite waarbij verouderde 

structuur wordt heringericht tot een duurzaam en multifunctioneel sportpark op schaal van 

de omgeving. 

… 

3.   Besluit 

… 

Het beroepen besluit van het college van burgemeester en schepenen kan worden 

bevestigd, mits het opleggen en naleven van de volgende bijkomende bijzondere 

voorwaarden: 

- Er moet een geluidsscherm worden aangelegd: 

- aan de noordzijde van het nieuwe speelterrein (lengte 115 m) met een 

hoogte van minstens 5 m. 

- aan de westzijde van het nieuwe speelterrein (lengte 75 m) met een hoogte 

van minstens 5 m. 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOMST 

Uit het dossier blijkt dat de verzoeken tot tussenkomst tijdig zijn 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 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

In haar eerste middel roept de verzoekende partij de schending in van: 

 

− artikel 159 van de Grondwet, wat betreft het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’; 

− artikelen 4.2.3 en 4.3.3, §3, 2° van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene 

bepalingen inzake milieubeleid (hierna: DABM) en 

− het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

Volgens de verzoekende partij is het ‘Deelplan 2 Herbestemming sport- en jeugdterreinen 

Moerhofstraat’ van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ onwettig en moet het op grond van 

artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing worden gelaten waardoor de bestreden beslissing 

geen wettige grondslag meer heeft. De onwettigheid leidt ze af uit het feit dat de plan-MER-

screeningnota “manifest onzorgvuldig uitgevoerd (is)” omdat die geen vergelijking maakt tussen de 

milieueffecten van het bestaande plan (woongebied) en die van de geplande situatie 

(recreatiegebied). De screeningnota houdt volgens haar enkel rekening met de feitelijke toestand 

(die de verzoekende partij omschrijft als illegale, minstens zonevreemde recreatie) die niet strookt 

met de juridische toestand (woongebied). De geluidsimpact, lichthinder en mobiliteitsimpact van 

een recreatiegebied zijn volgens haar substantieel anders dan de impact die eigen is aan een 

woongebied, terwijl in de plan-MER-screening kennelijk onredelijk en onzorgvuldig wordt 

aangenomen dat de omzetting van woongebied naar recreatiegebied geen wijziging inhoudt van 

de effecten. Op basis van de screeningnota kon dan ook niet geconcludeerd worden dat er geen 

plan-MER moest worden gemaakt. Ter ondersteuning van haar stelling verwijst ze naar 

rechtspraak van de Raad van State (RvS 1 februari 2013, nr. 222.344 en RvS 17 december 2019, 

nr. 246.406). 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ niet werd vernietigd 

zodat het rechtsgeldig is en ze er zich terecht mocht op beroepen. Ze is van oordeel dat zelfs indien 

ze een onwettigheid had vastgesteld volgens artikel 159 van de Grondwet enkel de met 

rechtspraak belaste organen, en niet het actief bestuur, de algemene, provinciale en plaatselijke 

besluiten buiten toepassing kunnen laten. Ze besluit dat de verzoekende partij zich in dit middel 

enkel richt tegen het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ en niet tegen de bestreden beslissing 

zodat dit middel niet kan aanvaard worden. 

 

3. 

De eerste en de tweede tussenkomende partij stellen dat het wettigheidstoezicht dat de Raad op 

grond van artikel 159 van de Grondwet kan doorvoeren niet verder strekt dan de bevoegdheid om 

na te gaan of de dienst Mer op grond van de juiste feitelijke gegevens in redelijkheid heeft kunnen 

beslissen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat 

de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Hetzelfde geldt voor de beoordeling door de dienst 
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Mer of een plan betrekking heeft op een ‘klein gebied op lokaal niveau’ of op een kleine wijziging 

in de zin van artikel 4.2.3, §2 DABM. Eveneens onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad 

van State en rechtsleer stellen ze dat als de oude bestemming en de nieuwe bestemming dezelfde 

activiteiten toelaten, een expliciete vergelijking van de milieueffecten in de screeningsnota niet 

vereist is. In die zin is het uitgangspunt van de verzoekende partij dat sportinfrastructuur in 

woongebied zonder meer zonevreemd is niet correct. De bestaande sportinfrastructuur maakten 

volgens hen een zone-eigen invulling uit van het woongebied.  

 

Ze citeren de screeningsnota en besluiten dat daarin vooreerst een vergelijking word gemaakt 

tussen enerzijds de huidige zone-eigen invulling van het woongebied met sportinfrastructuur en 

anderzijds gebied voor dagrecreatie (waarbij wordt gesteld dat deelplan 2 in essentie een 

bestendiging van sport- en jeugdterreinen omvat waardoor de herbestemming geen aanzienlijke 

milieugevolgen teweeg zal brengen). De screeningnota vergelijkt vervolgens ook ‘volledig met 

woningen ingevuld woongebied’ met ‘gebied voor dagrecreatie’ (en stelt dat de ruimtelijke impact 

niet zal worden verhoogd). De verzoekende partij kan dan ook niet ernstig beweren dat de plan-

MER-screeningsnota geen vergelijking zou omvatten van de voorschriften van het bestaande plan 

en de voorschriften van het voorgenomen plan.  

 

Ondergeschikt zijn ze van oordeel dat de verzoekende partij niet aantoont dat de herbestemming 

naar dagrecreatie een relevante wijziging van de milieueffecten zou teweeg brengen ten aanzien 

van een volledige invulling van het plangebied met woningen (volgens de screeningsnota minstens 

84 dan wel 112 woningen) en andere toegelaten complementaire functies. Ze weerleggen 

vervolgens de door de verzoekende partij aangehaalde hinderaspecten die “van een totaal andere 

orde” zouden zijn in recreatiebestemming ten opzichte van woongebied dat ingevuld wordt met 112 

woningen, sociaal-culturele inrichtingen, openbare nutsvoorzieningen, toeristische voorzieningen 

of agrarische bedrijven. Ook deze invullingen van een woongebied kunnen volgens hen geluids-, 

licht- of mobiliteitshinder veroorzaken die gelijkaardig is met de hinder van een 

recreatiebestemming. 

 

4. 

De derde tussenkomende partij stelt dat het eerste middel steunt op een manifest verkeerde lezing 

van de screeningsnota. Volgens haar is er terecht en op basis van de juiste feiten getoetst of de 

herbestemming van woongebied naar recreatiegebied op zich en los van de bestaande feitelijke 

toestand of de eventuele toekomstige invulling ervan, aanzienlijke milieueffecten kan hebben. Ze 

zet uiteen dat in dit dossier geen parallel kan getrokken worden naar de door de verzoekende partij 

aangehaalde rechtspraak van de Raad van State. 

 

5. 

De verzoekende partij herhaalt in haar wederantwoordnota grotendeels de argumentatie uit haar 

verzoekschrift.  

 

Specifiek wat betreft het antwoord van de verwerende partij merkt ze nog op dat het feit dat ze 

geen beroep tot vernietiging heeft ingesteld tegen het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ de 

ontvankelijkheid van haar middel niet in de weg staat en dat artikel 159 van de Grondwet niet 

verhindert dat ze zich voor de Raad op deze onwettigheid beroept om het PRUP als een 

reglementair besluit buiten toepassing te laten. 

 

In reactie op het standpunt van de eerste en tweede tussenkomende partij wijst ze erop dat er aan 

het toelaten van sportinfrastructuur die aansluit bij wonen in woongebied voorwaarden gekoppeld 

zijn die “in casu niet (bewezen) vervuld zijn”. Ze wijst ook op het verschil aan impact tussen 

recreatieactiviteiten die zouden vergund worden in woongebied, ondergeschikt aan het wonen 

enerzijds, en recreatie die een gans gebied bestrijkt anderzijds. Verder betwist ze nogmaals dat de 
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voetbalvelden ‘zone-eigen’ zouden zijn en wijst ze erop dat geen vergunning of opname in het 

vergunningsregister wordt voorgelegd van de voetbalvelden die na de inwerkingtreding van het 

gewestplan werden aangelegd. Ook wijst ze erop dat de tussenkomende partijen wel stellen dat er 

tal van vergunningen zijn afgeleverd sinds 1994 die betrekking hebben op het sportcomplex, maar 

dat er geen vergunningen worden voorgelegd en dat, voor zo veel deze er al zouden zijn, ze niet 

wettig kunnen zijn gelet op het feit dat het aanhorigheden zijn bij recreatie die niet vergunbaar is in 

woongebied. 

 

In reactie op het standpunt van de derde tussenkomende partij benadrukt ze nogmaals dat de 

feitelijke toestand zonevreemd is in het woongebied en dus niet als basis kan dienen ter 

beoordeling van (zone-eigen) effecten. Ze gaat dieper in op de beoordeling inzake de effecten van 

mobiliteit in de screeningnota. Alleen al het feit dat geen mobiliteitstoets werd uitgevoerd wijst er 

volgens haar op dat de beoordeling niet zorgvuldig geschiedde omdat niet ontkend kan worden dat 

de bouw van een sporthal meer bezoekers naar de site brengt en dit wel degelijk een effect heeft 

op de mobiliteit.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verwerende partij betwist het belang van de verzoekende partij bij het eerste middel. Noch het 

gegeven dat artikel 159 van de Grondwet in beginsel niet van toepassing is op de organen van 

actief bestuur, noch het feit dat de verzoekende partij geen beroep tot vernietiging van het PRUP 

heeft ingesteld bij de Raad van State, belet haar om in deze procedure voor de Raad de toepassing 

van artikel 159 Grondwet in te roepen ten aanzien van het PRUP.  

 

Artikel 159 van de Grondwet geldt voor de met rechtspraak belaste organen, niet voor organen van 

actief bestuur. Waar de verwerende partij als vergunningverlenend bestuursorgaan de wettigheid 

van het PRUP niet mag beoordelen, tenzij het wegens een flagrante, onbetwistbare onwettigheid 

als onbestaande zou moeten worden beschouwd, moet de Raad als rechtscollege wel beoordelen 

of de exceptie van onwettigheid gegrond is en, in bevestigend geval, het PRUP buiten toepassing 

laten in zoverre het onwettig is.  

 

Bovendien heeft de aangevoerde onwettigheid betrekking op het onderzoek naar de milieueffecten 

van het plan en heeft dit een duidelijk verband met het belang van de verzoekende partij die zich 

beroept op onder meer geluids- en lichthinder van het vergunde project.  

 

De verzoekende partij heeft dus belang bij het middel. 

 

2. 

De verzoekende partij zet in het middel niet uiteen om welke reden artikel 4.3.3, §3, 2° DABM 

volgens haar geschonden is. Het middel is niet ontvankelijk in zoverre het is gebaseerd op de 

schending van deze bepaling. 

 

3. 

Artikel 4.2.3 DABM luidde ten tijde van de opmaak van het RUP als volgt:  

 

“§ 1. Het plan of programma, dat overeenkomstig artikel 4.2.1, onder het toepassingsgebied 

van dit hoofdstuk valt, wordt, alvorens het kan worden goedgekeurd, aan een 

milieueffectrapportage onderworpen in de gevallen bepaald in dit hoofdstuk.  

 

§ 2. Voor een plan of programma, dat overeenkomstig artikel 4.2.1, eerste lid, onder het 

toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, en dat niet het gebruik bepaalt van een klein 
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gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhoudt, moet een plan-MER worden 

opgemaakt, wanneer: 

1° het plan of programma betrekking heeft op landbouw, bosbouw, visserij, energie, 

industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme, 

ruimtelijke ordening of grondgebruik, en het kader vormt voor de toekenning van een 

vergunning voor een project opgesomd in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van categorieën van projecten 

onderworpen aan milieueffectrapportage;  

2° voor een ander plan of programma dan deze vermeld onder 1°, de initiatiefnemer aan 

de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I, die bij dit decreet is gevoegd, 

niet aantoont dat dit plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben. De 

Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen betreffende de beoordeling van de 

aanwezigheid van aanzienlijke milieueffecten.  

 

§ 3. Voor een plan of programma, dat overeenkomstig artikel 4.2.1, onder het 

toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, en dat het gebruik bepaalt van een klein gebied 

op lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt, moet geen plan-MER worden opgemaakt 

voor zover de initiatiefnemer aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage 

I, die bij dit decreet is gevoegd, aantoont dat het plan of programma geen aanzienlijke 

milieueffecten kan hebben. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen 

betreffende de beoordeling van de aanwezigheid van aanzienlijke milieueffecten.  

 

§ 3bis. De administratie kan na een gemotiveerd verzoek van de initiatiefnemer van een 

voorgenomen plan of programma dat overeenkomstig § 2 of § 3 aan milieueffectrapportage 

moet worden onderworpen, dat voorgenomen plan of programma ontheffen van de 

verplichtingen inzake milieueffectrapportage overeenkomstig artikel 4.2.5 tot en met 4.2.10.  

 

Dat kan als de administratie oordeelt dat :  

a) het voorgenomen plan of programma een uitwerking, wijziging, herziening of voortzetting 

inhoudt van een plan of programma, waarvoor reeds eerder een plan-MER werd 

goedgekeurd, en een nieuw plan-MER redelijkerwijze geen nieuwe of extra gegevens 

betreffende aanzienlijke milieueffecten kan bevatten; of  

b) indien in het kader van andere rapportages of beoordelingen reeds een systematische 

en wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie van de te verwachten gevolgen 

voor mens en milieu gemaakt werd, die voldoet aan de essentiële kenmerken van een 

planMER zoals vermeld in artikel 4.1.4, § 2.  

 

§ 3ter Het gemotiveerd verzoek, vermeld in § 3bis, bevat tenminste :  

1° een beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan of programma, in 

voorkomend geval met een afbakening van het gebied erbij waarop het plan of programma 

betrekking heeft;   

2° in voorkomend geval de gegevens die de administratie nodig heeft om de bevoegde 

autoriteiten van de betrokken lidstaten, verdragspartijen en/of gewesten op de hoogte te 

kunnen brengen;  

3° de verantwoording voor het verzoek en alle relevante gegevens ter staving ervan.  

 

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen betreffende de informatie die in het 

gemotiveerd verzoek opgenomen moet worden.  

 

§ 3quater. De administratie neemt binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van 

het verzoek, vermeld in § 3ter een beslissing. In voorkomend geval bevat de beslissing 

tevens de voorwaarden die eraan zijn verbonden.  
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(…) 

 

§ 5. De toepassing van § 2 en § 3 mag er echter niet toe leiden dat plannen en programma's 

met mogelijke aanzienlijke milieueffecten niet onder het toepassingsgebied van dit 

hoofdstuk vallen.”  

 

De inhoud van een plan-MER-screeningsnota bevat onder meer (artikel 4, §2 van het besluit van 

de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 

programma’s): 

 

“§ 2. Het verzoek tot raadpleging bevat de volgende informatie die redelijkerwijze mag 

worden vereist, gelet op de stand van kennis die de initiatiefnemer op dat ogenblik heeft 

van het voorgenomen plan of programma : 

1° een beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan of programma, en in 

voorkomend geval van de redelijke alternatieven voor dat plan of voor onderdelen ervan; 

2° in voorkomend geval een beoordeling of het voorgenomen plan of programma grens- of 

gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben; 

3° een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het 

voorgenomen plan of programma, in voorkomend geval op de gezondheid en veiligheid 

van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en 

grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, 

het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met inbegrip van het 

architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap, de mobiliteit, en de samenhang 

tussen de genoemde factoren; 

4° in voorkomend geval alle relevante gegevens, met inbegrip van de redenen waarom de 

initiatiefnemer meent geen plan-MER te moeten opmaken overeenkomstig artikel 4.2.6, § 

1, 5°, van het decreet.” 

 

Krachtens artikel 4.2.3 DABM diende te worden onderzocht of het PRUP aanzienlijke 

milieueffecten kan hebben, aan de hand van de in bijlage I van het DABM opgesomde criteria. 

Indien er voor een of meer van deze criteria aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn, geldt in 

beginsel de plan-MER-plicht. 

 

De Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats van die van de dienst Mer te stellen wat 

de intrinsieke degelijkheid van een plan-MER-screening betreft. In de uitoefening van het hem 

opgedragen rechtmatigheidstoezicht is hij wel bevoegd om na te gaan of de dienst Mer op grond 

van juiste, relevante en toereikende feitelijke gegevens in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat 

de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding 

van een beslissing en ervoor te zorgen dat de juridische en feitelijke aspecten van het dossier 

deugdelijk worden geïnventariseerd en gecontroleerd, zodat de overheid met kennis van zaken 

kan beslissen. 

 

4. 

Voor het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ werd een plan-MER-screeningsnota opgesteld. De 

screeningsnota werd op 8 maart 2017 ingediend bij de dienst Mer van het Departement Omgeving 

met het verzoek een beslissing te nemen over de plicht tot opmaak van een plan-MER.  

 

De dienst Mer beslist op 10 april 2017 dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 

aanzienlijke negatieve milieueffecten en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
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5. 

Zoals blijkt uit de rechtspraak van de Raad van State, moet bij de milieueffectscreening van een 

RUP voor elke zone van het plan de vergelijking worden gemaakt tussen de verordenende 

voorschriften van het bestaande plan en die van het voorgenomen plan (de planologische toets). 

De huidige feitelijke bestemming van het gebied is bij deze planologische toets niet relevant. 

Wanneer uit de voornoemde planologische toets blijkt dat er zich inzake milieueffecten een 

relevante wijziging voordoet, moet deze wijziging bij het onderzoek worden betrokken. Voor het 

uitvoeren van een volledig en zorgvuldig effectenonderzoek kan de voornoemde planologische 

toets echter niet volstaan wanneer de betrokken percelen zich vanuit milieuoogpunt in een 

bijzondere feitelijke situatie bevinden, zoals bij de vastgestelde aanwezigheid van waardevolle 

natuurelementen. In dat geval moet ook worden nagegaan of er, gelet op die bestaande feitelijke 

toestand, milieueffecten kunnen zijn bij de realisatie van het voorgenomen plan (de feitelijke toets). 

 

Voor het ‘deelplan 2 Herbestemming sport- en jeugdterreinen Moerhofstraat’ van het PRUP 

‘Suikerfabrieksite en omgeving’ diende de planologische toets te bestaan uit een vergelijking 

tussen, enerzijds, de ontworpen voorschriften voor de zone voor dagrecreatie en, anderzijds, de 

voorschriften voor een woongebied. 

 

De verzoekende partij beweert dat de screeningsnota bij de planologische toets enkel de feitelijke 

situatie (recreatie) als uitgangspunt heeft genomen en niet de juridische situatie (woongebied). 

Deze aanname mist feitelijke grondslag. 

 

In de screeningsnota wordt uiteengezet dat de bestaande sport- en jeugdterreinen worden 

herbestemd naar een gebied voor dagrecreatie (met de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe 

sporthal) en wordt een vergelijking gemaakt tussen de bouwmogelijkheden in het recreatiegebied 

en het woongebied. De screeningsnota bevat volgende verduidelijking (p. 38-39): 

 

“De bestaande sport- en jeugdterreinen hebben een totale oppervlakte van 5,60 ha. 

Wanneer we rekenen met een gemiddelde dichtheid van 15 wooneenheden per hectare 

(wat relatief laag is voor een locatie in het centrum van een hoofddorp) zouden hier 84 

wooneenheden gerealiseerd kunnen worden. Wanneer we rekenen met een gemiddelde 

dichtheid van 20 wooneenheden per hectare (wat gezien het streven naar ruimtelijk 

rendement meer passend is voor een locatie in het centrum van een hoofddorp) zouden 

hier 112 wooneenheden gerealiseerd kunnen worden.”  

 

De screeningsnota verduidelijkt verder dat in de zone voor dagrecreatie “bebouwing mogelijk is, 

maar enkel in functie van recreatie. Zo is het mogelijk dat hier een nieuwe overdekte sporthal wordt 

gebouwd.” (p. 57) Bij de bespreking van de te verwachten effecten in de discipline ‘mens – 

ruimtelijke aspecten wordt vervolgens besloten: “De herbestemming zorgt ervoor dat het gebied 

niet meer kan ingevuld worden met woningen. Dat heeft tot gevolg dat de ruimtelijke impact niet 

zal verhogen en dat er geen bijkomende hinder te verwachten is voor de omwonenden. De effecten 

van het plan op de ruimte zijn dan ook positief te noemen.” (p. 79) 

 

Verder wordt ook bij de disciplines ‘bodem’ en ‘water’ vermeld dat een bijkomende bebouwing of 

verharding niet uitgesloten is, maar dat de infiltratieoppervlakte groot genoeg zal blijven omdat “het 

overgrote deel van het plangebied wordt ingenomen door niet-verharde oppervlakte (sport- en 

jeugdterreinen)”. In de discipline ‘landschap en cultureel erfgoed’ wordt vermeld dat er geen 

waardevolle landschappelijke en erfgoedelementen in het plangebied zijn en dat “het grotendeels 

onbebouwde karakter het landschap wel ten goede komt”. 
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Tot slot vermeldt de screeningsnota voor mobiliteit dat “geen bijkomende vervoersstromen of 

bijkomende parkeernood worden verwacht” en voor de overige milieuaspecten dat de uitvoering 

van het PRUP geen betekenisvolle effecten met zich zal meebrengen met betrekking tot de 

milieuaspecten 'geluid', 'licht', 'atmosfeer' of 'klimaat'. Er worden geen bijkomende milderende 

maatregelen noodzakelijk geacht. 

 

Hoewel de verzoekende partij kan worden gevolgd waar ze stelt dat recreatieactiviteiten 

milieueffecten kunnen veroorzaken op gebied van geluids-, licht- en mobiliteitshinder, moet worden 

vastgesteld dat ze abstractie maakt van het gegeven dat woongebied niet enkel bestemd is voor 

wonen, maar ook voor andere functies zoals blijkt uit artikel 5.1.0 van het koninklijk besluit van 28 

december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 

gewestplannen (Inrichtingsbesluit). De woongebieden zijn luidens dit artikel mede bestemd voor 

handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf “voor zover deze taken van bedrijf om redenen 

van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 

afgezonderd” en tevens voor sociaal-culturele inrichtingen, openbare nutsvoorzieningen, 

toeristische voorzieningen en agrarische bedrijven. Voor deze bedrijven, voorzieningen en 

inrichtingen geldt dat ze verenigbaar moeten zijn met de onmiddellijke omgeving. Het valt niet te 

ontkennen dat deze andere functies, die in beginsel in woongebied zijn toegelaten, eveneens een 

geluids-, licht- of mobiliteitsimpact kunnen hebben voor een woonomgeving, waarbij dus zal 

moeten worden onderzocht op niveau van de vergunningverlening of een aangevraagde activiteit 

verenigbaar is met die omgeving. 

 

De vergelijking die de verzoekende partij, onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad van 

State, maakt met de gevolgen van een herbestemming van agrarisch gebied naar recreatiegebied 

is dan ook niet dienend om aan te tonen dat ten gevolge van de stedenbouwkundige voorschriften 

van het PRUP bepaalde milieueffecten kunnen worden veroorzaakt die voorheen in het 

woongebied niet mogelijk waren. 

 

De Raad stelt vast dat de stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor dagrecreatie vrij 

algemeen zijn geformuleerd en geen gedetailleerde inrichtingsvoorschriften bevatten. Ze luiden als 

volgt: 

 

“… 

Artikel 2.1 Bestemming 

Het gebied is bestemd voor dagrecreatie.  

Daarnaast is ook de functie jeugdverblijf toegelaten. 

 

Artikel 2.2.1 Inrichting en beheer 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de 

bestemming, zijn toegelaten.  

… 

Binnen het gebied zijn gebouwen en verharde parkeerplaatsen voor de exploitatie van de 

dagrecreatie en het jeugdverblijf toegelaten. De ruimtelijke, landschapsecologische en 

milieuhygiënische impact van die gebouwen en constructies op de omgeving moet worden 

geminimaliseerd. 

…” 

 

Door deze stedenbouwkundige voorschriften wordt de beoordeling van de hinderaspecten voor de 

omgeving afhankelijk gesteld van de concrete beoordeling door de vergunningverlenende overheid 

van een concrete vergunningsaanvraag. Deze zal er voor moeten zorgen dat de “ruimtelijke, 

landschapsecologische en milieuhygiënische impact” wordt “geminimaliseerd”. 
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Dit komt verder aan bod in het derde middel. 

 

Het middel wordt verworpen. 

 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

In haar tweede middel roept de verzoekende partij de schending in van: 

 

− artikel 31, §1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(hierna: Omgevingsvergunningsdecreet); 

− artikel 47 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2014 tot uitvoering 

van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsbesluit); 

− artikelen 2 en 4 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (hierna: Gemeentedecreet); 

− artikelen 4.3.1, §1, 1°, d) en 4.3.1, §2, 1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(hierna: VCRO); 

− artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

− het motiverings-, zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur en 

− machtsoverschrijding. 

 

1.1 

In een eerste middelonderdeel stelt de verzoekende partij dat er ten onrechte geen beslissing van 

de gemeenteraad over de zaak van de wegen voorligt hoewel de aan te leggen wegenis 

ontegensprekelijk een publiek karakter heeft waardoor de verwerende partij de bevoegdheid van 

de gemeenteraad miskent. In zoverre de verwerende partij zich in de plaats van de gemeenteraad 

heeft uitgesproken over de zaak van de wegenis is dit volgens haar een machtsoverschrijding. 

 

Ze stelt dat de toegangsweg naar de nieuwe parking openstaat voor publiek gebruik en dat het ook 

gaat om een publieke parking. Ze merkt verder op dat een deel van de ontsluiting over het 

bestaande fietspad loopt, zodat dit minstens een noodzakelijke aanpassing van het fietspad met 

zich meebrengt. Ook is er sprake van een wandel- en fietsverbinding door het gebied. 

 

1.2 

In een tweede middelonderdeel werpt de verzoekende partij op dat de verwerende partij de regels 

inzake de goede ruimtelijke ordening schendt omdat ze ten onrechte stelt dat de aanvraag geen 

onaanvaardbare parkeerdruk met zich zou brengen en dat de mobiliteitshinder aanvaardbaar is en 

in overeenstemming met de goede plaatselijke ordening. Ze zet uiteen dat de bereikbaarheid van 

de site voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor fietsers niet onderbouwd is door een 

mobiliteitsstudie of circulatieplan. Ze meent ook dat niet is onderzocht in welke mate de site 

bereikbaar is voor hulpdiensten en of de brandweer wel over een voldoende brede weg en 

draaicirkel beschikt. Ook gaat de verwerende partij ten onrechte uit van een “bestendiging van de 

bestaande activiteiten” en miskent ze de substantiële uitbreiding van de activiteiten die een 

substantiële vermeerdering van het aantal bewegingen op het terrein inhoudt. Bij de beoordeling 

van de parkeerdruk verwijst de bestreden beslissing naar een “wetenschappelijk ondersteund 

parkeeronderzoek” waarop de verzoekende partij kritiek uit. Ze meent dat de verwerende partij ten 

onrechte heeft aangenomen dat de aanvraag geen onaanvaardbare parkeerdruk met zich mee zou 
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brengen, dat de parkingfaciliteiten in overeenstemming zijn met de benodigde capaciteit en dat de 

mobiliteitshinder aanvaardbaar is. 

 

2. 

De verwerende partij betwist het eerste middelonderdeel en stelt dat er geen fietspad wordt 

aangelegd of heraangelegd. Het bestaande fietspad wordt volgens haar enkel gedwarst om de 

terreinen aan de overzijde van het fietspad te kunnen bereiken. 

 

Als antwoord op het tweede onderdeel stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij de 

berekeningen over de parkeercapaciteit uit de mobiliteitsnota op een eerder laconieke manier 

betwist door er één cijfer uit te halen. Dergelijke kritiek is volgens de verwerende partij niet ernstig 

en kan de onredelijkheid van de beoordeling in de bestreden beslissing niet aantonen. 

 

3.1 

De eerste en de tweede tussenkomende partij werpen op dat het tweede middel onontvankelijk is 

wegens gebrek aan belang omdat de verzoekende partij geen concrete rechtstreekse of 

onrechtstreekse nadelige gevolgen aantoont (en gezien de ligging van haar perceel ook niet kan 

aantonen) die ze zou ervaren als gevolg van de aangevoerde schendingen. Bovendien heeft de 

verzoekende partij deze kritiek nooit eerder in de administratieve procedure opgeworpen en kan 

ze dit nu niet voor het eerst bij de Raad inroepen  

 

3.2 

Ondergeschikt, met betrekking tot het eerste middelonderdeel betwisten ze het publiek karakter 

van de wegen. Ze stellen dat de (doodlopende) toegangsweg, de parking en de circulatieruimte 

voor het sportcomplex private wegen zijn omdat ze voorbehouden zijn voor de bezoekers van het 

sportcomplex en voor het overige ook geen ander nut kunnen hebben. Ter staving wijzen ze op de 

huidige toestand waarin de sportterreinen afgesloten zijn met een omheining en de toegangsweg 

voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten met een poort. Ook de parking is enkel bereikbaar 

via een afsluitbare toegangsweg. De toegangswegen voor traag verkeer om het sportcomplex te 

ontsluiten vanaf het bestaande fietspad langs het sportterrein worden vernieuwd en in verbinding 

gebracht met de circulatieruimte. Het is volgens hen duidelijk dat deze verbindingen geen openbaar 

karakter hebben, maar enkel en alleen bedoeld zijn om de sportfaciliteiten te ontsluiten. Naast de 

circulatieruimte binnen het projectgebied is er de bestaande wandel- en fietsverbinding, die door 

de aanvraag niet wordt gewijzigd, zodat niet valt in te zien om welke reden hiervoor een 

gemeenteraadsbeslissing nodig is.  

 

Ze besluiten dat de toegangsweg, parking en circulatieruimte geen openbaar karakter hebben, dat 

de site volledig omheind is en met een poort kan worden afgesloten en dat er geen sprake is van 

een “intensief publiek gebruik”. Een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen is dus 

volgens hen niet vereist. 

 

3.3 

Ze betwisten ook het tweede middelonderdeel en wijzen op de motivering in de bestreden 

beslissing die volgens hen een uitvoerige en zorgvuldige beoordeling bevat van alle relevante 

mobiliteitsaspecten. Wat de bereikbaarheid betreft, verwijzen ze naar de bij de aanvraag gevoegde 

mobiliteitsnota en wijzen ze erop dat er geen verplichting bestaat om een circulatieplan toe te 

voegen. Voorts halen ze het advies van de brandweer en de ASTRID veiligheidscommissie aan, 

die in de bestreden beslissing ook vermeld worden, om te weerleggen dat de bereikbaarheid voor 

hulpdiensten of de voldoende brede weg en draaicirkel niet zouden zijn onderzocht. De verwijzing 

in de bestreden beslissing dat het gaat om “een bestendiging van de bestaande activiteiten” neemt 

volgens hen niet weg dat de bestreden beslissing in verschillende passages de omvang van het 

project wel degelijk correct inschat. Ze stellen dat de kritiek op de beoordeling van de parkeerdruk 
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een pure feitenkritiek betreft die de verzoekende partij niet staaft. De kritiek op de beoordeling over 

de ontsluiting van het gebied is niet opgeworpen in de administratieve procedure. Volgens de 

tussenkomende partijen heeft de verzoekende partij geen belang bij dit middelonderdeel, minstens 

moet worden vastgesteld dat de verwerende partij in alle redelijkheid heeft geoordeeld dat de 

ontsluiting van het project op voldoende kwalitatieve wijze wordt geregeld. 

 

4.1 

Ook de derde tussenkomende partij werpt op dat het tweede middel onontvankelijk is bij gebrek 

aan belang in hoofde van de verzoekende partij. 

 

4.2 

Ondergeschikt betwist ze met betrekking tot het eerste middelonderdeel de gegrondheid van het 

middel omdat het steunt op de foute veronderstelling dat de toegangsweg naar het sportcomplex 

een gemeenteweg zou zijn terwijl de site in het verleden steeds afgesloten was (en na de werken 

ook opnieuw zal zijn) met een hekken. Ze wijst erop dat ook de gemeente de toegangsweg niet als 

een gemeenteweg ziet en verwijst naar de beslissing van 5 augustus 2019 waarin gesteld wordt 

dat “de aanvraag (…) geen wegenwerken (omvat) waarover de gemeenteraad 

beslissingsbevoegdheid heeft”. 

 

4.3 

Wat het tweede middelonderdeel betreft stelt de derde tussenkomende partij dat de verzoekende 

partij argumenteert tegen de stukken van het dossier in. Op basis van de mobiliteitsnota kon de 

verwerende partij wel degelijk besluiten dat de site voldoende bereikbaar is voor gemotoriseerd 

verkeer en fietsers. Het valt niet in te zien op welke basis een circulatieplan nodig zou zijn, 

bovendien is de afstand van de toegang van de site naar de parking minimaal. Wat de parkeerdruk 

betreft slaagt de verzoekende partij er niet in om het wetenschappelijk karakter van de 

mobiliteitsnota te ontkrachten. Ten overvloede wijst de derde tussenkomende partij erop dat de 

gemeente bij bijzondere manifestaties een afleiding voorziet naar een tweede parking. Verder 

benadrukt ze dat uit de vergelijking van de ‘voorheen bestaande situatie’ en de ‘toekomstige 

situatie’ wel degelijk blijkt dat er sprake is van een ‘bestendiging van de bestaande activiteiten’.  

 

5.1 

De verzoekende partij benadrukt dat ze wel degelijk belang heeft bij het eerste middelonderdeel 

omdat de aanleg of aanpassing van een weg een impact heeft op de openbare veiligheid en 

mobiliteit die haar als omwonende en gebruiker van de fietspaden aanbelangt. Ze benadrukt dat 

het gebruik van het fietspad onbetwistbaar een openbaar karakter heeft en merkt op dat gelet op 

de omvang van de toegangsweg, circulatieruimte en parking en gelet op het feit dat het 

projectgebied eigendom is van de gemeente, de weg in geen geval als een private weg kan worden 

beschouwd. 

 

Ze herhaalt dat het doorslaggevend criterium bij de bevoegdheid van de gemeenteraad de vraag 

is of de weg een openbare bestemming heeft. Dat een weg doodloopt belet zijn openbare 

bestemming niet, vooral omdat de weg ook wordt gebruikt voor het Rode Kruis, hulpdiensten en 

leveringen en door fietsers en wandelaars. 

 

De verzoekende partij blijft ook bij haar standpunt dat het dwarsen van het fietspad een 

bouwtechnische ingreep met zich meebrengt omdat voertuigen een fietspad over moeten, terwijl 

uit het dossier niet blijkt dat voor deze noodzakelijk te voorziene weg over het fietspad de nodige 

beslissingen door de gemeenteraad genomen zijn. 

 

5.2 
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Wat het tweede middelonderdeel betreft verwijst de verzoekende partij in haar wederantwoordnota 

grotendeels naar haar verzoekschrift. Ze voegt nog toe dat ze in de beroepsprocedure kritiek 

ontwikkeld heeft op de beoordeling van de mobiliteit en daarbij ook opmerkte dat het 

bereikbaarheidsprofiel niet is onderzocht. Het is haar ook niet verboden stelt ze om in het licht van 

de procedure bij de Raad nieuwe argumenten te ontwikkelen die trouwens in het verlengde liggen 

van de reeds eerder door haar geformuleerde bezwaren en die betrekking hebben op de bestreden 

beslissing. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De tussenkomende partijen betwisten het belang van de verzoekende partij bij het middel omdat 

ze geen concrete nadelige gevolgen aantoont die ze heeft als gevolg van de aangevoerde 

schendingen en omdat ze deze kritiek nooit eerder in de administratieve procedure opgeworpen 

heeft. 

 

De vraag of de gemeenteraad een voorafgaande beslissing over de zaak van de wegen moet 

nemen, raakt aan de bevoegdheid van de gemeenteraad en belangt de openbare orde aan, zodat 

het belang bij dit middelonderdeel niet aangetoond hoeft te worden. Het eerste middelonderdeel is 

dus ontvankelijk, ongeacht het persoonlijk belang van de verzoekende partij bij het middel.  

 

Wat het tweede middelonderdeel betreft stelt de Raad vast dat het mobiliteitsaspect en de 

overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wel degelijk in de administratieve procedure 

werd aangekaart en de verzoekende partij bovendien als nabuur van de percelen en gebruiker van 

de fietspaden aannemelijk maakt dat ze persoonlijk hinder kan ondervinden. 

 

De excepties worden verworpen. 

 

2. 

De verzoekende partij voert in het eerste middelonderdeel aan dat ten onrechte geen beslissing 

van de gemeenteraad over de zaak van de wegen voorligt. De aan te leggen wegenis heeft volgens 

de verzoekende partij ontegensprekelijk een openbaar karakter. Minstens moet worden 

vastgesteld dat in de bestreden beslissing niet aan de hand van draagkrachtige motieven wordt 

geconcludeerd dat een beslissing van de gemeenteraad niet vereist is. 

 

3.1 

Artikel 31, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet, in de toepasselijke versie, luidt: 

 

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad 

beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat 

de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing 

over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de 

aanvraag.” 

 

Op basis van deze bepaling moet voorafgaandelijk aan de (gunstige) beslissing van het 

vergunningverlenend bestuursorgaan over een aanvraag die de aanleg omvat van nieuwe wegen 

dan wel de wijziging van bestaande wegen waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 

heeft, noodzakelijk een beslissing van de gemeenteraad voorliggen over ‘de zaak van de wegen’.  

 

De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid voor aangelegenheden van 

gemeentelijk belang (artikelen 2, §2 en 40 van het decreet van 22 november 2017 over het lokaal 

bestuur). Daartoe behoort ook de ‘zaak van de wegen’ bedoeld in artikel 31 van het 
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Omgevingsvergunningsdecreet. Hieronder wordt verstaan het bepalen van het tracé van 

gemeentewegen en de uitrusting ervan. De gemeentewegen zijn niet beperkt tot wegen die worden 

ingericht voor gemotoriseerd verkeer maar omvatten ook fiets- en voetgangersverbindingen met 

een openbare bestemming, de zogenaamde trage wegen. 

 

Ondertussen is de bevoegdheid van de gemeenteraad uitdrukkelijk opgenomen in artikel 8 van het 

decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 (hierna: Gemeentewegendecreet), dat luidt: 

“Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder 

voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.” Het begrip ‘gemeenteweg’ is in dat decreet 

gedefinieerd als een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de 

gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond (artikel 2, 6° Gemeentewegendecreet en 

verduidelijkt in de memorie van toelichting, Parl.St. Vl Parl., 2018-19, nr.1847/1, 14-15). 

 

De aanvraag werd op 24 mei 2019 ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, 

waardoor de bepalingen van het Gemeentewegendecreet (in werking getreden op 1 september 

2019) niet van toepassing zijn op huidige aanvraag. 

 

Bepalend voor de bevoegdheid van de gemeenteraad is en blijft in elk geval het openbaar karakter 

dat de weg kent of zal kennen. De vraag of de in de vergunningsaanvraag voorziene wegenis een 

openbare bestemming kan krijgen, is een feitenkwestie die moet worden beoordeeld aan de hand 

van de gegevens van het dossier.  

 

De Raad beschikt slechts over een marginaal toetsingsrecht in dit verband en kan zijn beoordeling 

niet in de plaats stellen van die van de overheid. Hij kan enkel nagaan of de vergunningverlenende 

overheid wettig tot haar beslissing is gekomen en met andere woorden op grond van de juiste 

feitelijke gegevens in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat de aanvraag geen wegeniswerken 

omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft. 

 

Bij het nemen van haar beslissing moet de verwerende partij, als orgaan van actief bestuur, 

bovendien rekening houden met de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het door verzoekende partij aangevoerde 

motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

3.2 

Uit de “beschrijvende nota omgevingsaanleg” bij de aanvraag blijkt dat het project onder meer 

volgende infrastructurele werken omvat:  

 

− aanleg van een inkomplein bestaande uit verharding in betonstraatstenen en 

zitmogelijkheid; 

− aanleg van wandelpaden en verharding rondom de nieuwe sporthal in betonstraatstenen; 

− aanleg van een nieuwe toegangsweg in KWS verharding; 

− aanleg van een parking met parkeerplaatsen in betonstraatstenen met 3cm grasvoeg en 

met afwatering richting wadi’s + overlopen van de wadi’s op de RWA riolering richting het 

bufferbekken. 

 

In de nota mobiliteit staat te lezen dat “de toegangsweg in het nieuwe ontwerp wordt gecombineerd 

als toegang naar het sportcomplex en de parking. De weg komt uit op het inkomplein dat enkel 

doorgang geeft voor hulpdiensten en leveringen + fietsers en wandelaars. De toegangsweg wordt 

tevens gebruikt door het Rode Kruis” en “de site is hierdoor ideaal verbonden met het netwerk voor 

fietsers en wandelaars vanuit het centrum van de gemeente en richting de rondomliggende 

gemeenten. Naast de oude spoorwegbedding is er ook een verbinding met de verkaveling 

Vlinderhof voor enkel wandelaars en voetgangers”. 
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Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onder meer betrekking heeft op de aanleg van 

een wandelpad “om de verbinding tussen school en sportcomplex te kunnen realiseren” en “de 

aanleg van een toegangsweg, circulatieruimte en parking”. De verwerende partij vermeldt ook dat 

“de site … wordt gedwarst door een oude spoorwegzate waarop de fietssnelweg richting Stekene 

en Sint-Gillis-Waas gelegen is”.  

 

Uit het aanvraagdossier en de bestreden beslissing blijkt dus dat er in het projectgebied niet enkel 

sprake is van wegen om het sportcomplex zelf te bereiken, maar ook van (trage) wegen die een 

verbinding maken naar gebieden buiten de site (de school en de verkaveling Vlinderhof). Hieruit 

kan dus ook blijken dat belang wordt gehecht aan de verbindingen voor traag verkeer doorheen 

het projectgebied. 

 

Uit een vergelijking van het inplantingsplan ‘bestaande toestand’ en het inplantingsplan ‘nieuwe 

toestand’ blijkt dat het tracé van de bestaande fietsverbinding die het gebied doorkruist (de 

fietssnelweg) op zich niet gewijzigd wordt. Op enkele plaatsen zijn wel oversteekplaatsen (voor 

traag verkeer) over de fietssnelweg voorzien, zonder dat evenwel uit de plannen valt af te leiden 

of dit een aanpassing van de weguitrusting zou inhouden. De aanleg van de andere wandel- en 

fietsverbindingen en het plein daarentegen zijn wel degelijk nieuwe wegenwerken, met een nieuw 

tracé en nieuwe weguitrusting, en kunnen dus geenszins beschouwd worden als een louter behoud 

van bestaande wandel- of fietspaden in het gebied. Deze nieuwe wandel- en fietsverbindingen 

takken ook op meerdere plaatsen aan op de bestaande fietssnelweg.  

 

Het blijkt bovendien niet uit de aanvraag dat de wegen worden afgesloten met een hekken, zoals 

de derde tussenkomende partij stelt.  

 

De Raad herhaalt dat voor het bepalen van de bevoegdheid van de gemeenteraad onderzocht 

moet worden of de wegenis al dan niet openbaar gebruikt zal worden. Onder ‘openbaar’ gebruik 

moet verstaan worden, wegen die voor het publiek verkeer openstaan, terwijl dit niet 

noodzakelijkerwijze inhoudt dat deze wegen daarom ingericht worden voor het voertuigenverkeer 

in het algemeen. Het gegeven dat de fiets- en wandelpaden op het terrein opgevat worden als 

onderdeel van een netwerk voor fietsers en voetgangers en ze bovendien niet worden afgesloten, 

wijst in de richting van een openbaar karakter van deze wegen. 

 

Verder valt op te merken dat de beschrijvende nota “omgevingsaanleg” ook melding maakt van 

“aanleg van openbare verlichting (door Eandis) langsheen de nieuwe toegangsweg + parking + 

inkomplein en wandelpad vanuit de verkaveling Vlinderhof”. Het gegeven dat “openbare” verlichting  

wordt aangelegd langs de nieuwe wegen, is eveneens een indicatie dat ze als openbare wegen 

zijn opgevat.  

 

De bestreden beslissing is onzorgvuldig en getuigt van een gebrekkige motivering omdat de 

verwerende partij louter vaststelt dat de aanvraag de aanleg van een wegenis omvat (waaronder 

een wandelpad, toegangsweg, circulatieruimte en parking), maar geen enkele motivering bevat 

waaruit blijkt dat onderzocht is of deze wegen een privaat dan wel openbaar karakter hebben en 

een beslissing van de gemeenteraad inzake de zaak van de wegen vereist is. 

 

Het eerste middelonderdeel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

4. 

De verzoekende partij zet in een tweede middelonderdeel in essentie uiteen dat de bestreden 

beslissing genomen is met schending van de regels inzake de goede ruimtelijke ordening. Meer 

bepaald zou de verwerende partij ten onrechte aangenomen hebben dat de mobiliteitshinder 
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aanvaardbaar is omdat de site op voldoende wijze bereikbaar is en de aanvraag geen 

onaanvaardbare parkeerdruk met zich meebrengt 

 

5.1 

De verwerende partij heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer ze onderzoekt of een 

aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar beoordeling moet ze duidelijk 

aangeven op welke motieven ze haar beslissing steunt. Daarbij moet ze rekening houden met de 

relevante, in de omgeving bestaande toestand en met de aandachtspunten en criteria die relevant 

zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO).  

 

Het toezicht van de Raad is beperkt. Hij kan enkel nagaan of de verwerende partij de feitelijke 

gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of foutief beslist. De 

Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken in de plaats van 

de verwerende partij.  

 

Om te voldoen aan de formele en materiële motiveringsplicht moet de verwerende partij in de 

vergunningsbeslissing zelf de redenen van goede ruimtelijke ordening opgeven die haar beslissing 

ondersteunen zodat het voor een belanghebbende mogelijk is om met kennis van zaken de 

beslissing aan te vechten. De opgegeven motieven moeten bovendien afdoende zijn. 

 

5.2 

De beschrijvende nota bij de aanvraag vermeldt inzake de bereikbaarheid en ontsluiting onder 

meer dat de site voor gemotoriseerd verkeer wordt ontsloten via de Moerhofstraat en dat de 

ontsluiting voor fietsers en voetgangersverkeer voorzien is “langs de oude spoorwegbedding die 

een belangrijke fietsroute is in het fietsroutenetwerk”.  

 

Bij de aanvraag is ook een “beschrijvende nota omgevingsaanleg” en een mobiliteitsnota gevoegd. 

De mobiliteitsnota bevat een toelichting over de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en 

voetgangers en cijfergegevens over de parkeerbehoefte voor wagens en fietsen. Er wordt een 

parking voorzien voor 101 personenwagens en fietsenstallingen voor 130 fietsen. 

 

De motivering in de bestreden beslissing omtrent de mobiliteitsimpact in het kader van de toetsing 

aan de goede ruimtelijke ordening luidt als volgt: 

 

“… 

De site is op een voldoende wijze bereikbaar voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor 

fietsers. Een uitgebreide mobiliteitsnota werd toegevoegd. Binnen de aanvraag wordt een 

bestendiging van de bestaande activiteiten voorzien. Nauw aansluitend op de 

toegangszone wordt de parking voor wagens voorzien, verdere worden op verschillende 

plaatsen fietsstelplaatsen voorzien. Uit een wetenschappelijk ondersteund 

parkeeronderzoek blijkt dat de omvang van de parking in verhouding staat tot de omvang 

van de sportsite en het aantal te verwachten bezoekers. Dergelijke inrichting zorgt ervoor 

dat de parkeerdruk volledig op eigen terrein kan worden opgevangen en de parkeerdruk 

niet zal verschuiven naar het openbaar domein. 

…” 

 

De bestreden beslissing stelt verder ook nog het volgende: 

 

 “… 

De hoofdontsluiting van de site is geënt op de Moerhofstraat tussen de fietssnelweg en de 

woonkavel Moerhofstraat 18. 

… 
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Verder worden de noodzakelijke omgevingswerken uitgevoerd, deze bestaan uit de aanleg 

van een toegangsweg, circulatieruimte en parking. 

… 

De parkeerzone biedt plaats aan 101 parkeerplaatsen 

… 

Voorliggende aanvraag maakt deel uit van een relatief bescheiden sportcomplex … en richt 

zich in hoofdzaak tot de lokale bevolking, verder worden de nodige 

inspanningen/inrichtingen gedaan om de site fietstoegankelijk te maken. Verder doet de 

opbouw en omvang van het complex zoals voorgesteld op het masterplan/voorliggende 

plannen niet vermoeden dat er hier sprake is van een sterk verkeersgenererende werking 

met pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur. 

… 

2.2.7 Weguitrusting 

De bouwplaats sluit aan op de voldoende uitgeruste gemeenteweg Moerhofstraat. 

Uit de adviezen blijkt dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze adviezen zijn strikt te 

volgend, het betreffen immers noodzakelijke vereisten om tegemoet te komen aan de 

bovenvermelde eisen inzake een minimale weguitrusting. 

 

2.2.8 Brandpreventieadvies 

Het advies van de brandweer…is strikt te volgen. 

… 

Uit het advies van de ASTRID veiligheidscommissie… Dit advies is strikt te volgen. 

…” 

 

De verwerende partij komt dus in de bestreden beslissing, eensluidend met het advies van de 

provinciale omgevingsambtenaar en onder verwijzing naar onder meer de mobiliteitsnota bij de 

aanvraag en de verleende adviezen, tot een gunstige beoordeling van de mobiliteitsimpact, onder 

meer wat betreft de toegankelijkheid van de site voor gemotoriseerd verkeer en fietsers en de 

capaciteit van de parking.  

 

De verzoekende partij maakt niet concreet aannemelijk dat de bij de aanvraag gevoegde 

mobiliteitsnota foutief is en dat de beoordeling in de bestreden beslissing zou steunen op foute 

aannames of kennelijk onredelijk is. 

 

Waar ze stelt dat de inschatting van de parkeerdruk in de mobiliteitsnota op bepaalde momenten 

in het weekend niet correct zou zijn, maakt ze niet aannemelijk dat dit tot het besluit moet leiden 

dat de parkeercapaciteit op eigen terrein niet volstaat in verhouding tot het aantal te verwachten 

bezoekers van de site.  

 

Met haar stelling dat de bereikbaarheid van de site niet onderbouwd zou zijn, houdt de verzoekende 

partij geen rekening met de mobiliteitsnota bij de aanvraag, die de ontsluiting voor autoverkeer 

(langs de Moerhofstraat) en de ontsluiting voor fietsers en wandelaars toelicht. Ze maakt evenmin 

aannemelijk om welke reden er een circulatieplan vereist zou zijn voor het verkeer binnen de 

projectsite. Voor het autoverkeer blijkt duidelijk dat er een in- en uitrit is van de Moerhofstraat naar 

de parking via de nieuwe toegangsweg. Ook voor fietsers en wandelaars kan in redelijkheid worden 

aangenomen dat de ontsluiting van het project en de circulatie op het terrein voldoende duidelijk 

zijn.  

 

Haar stelling dat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten niet onderzocht zou zijn, houdt geen 

rekening met het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer, waarvan de bestreden 

beslissing de naleving van de voorwaarden oplegt.  
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Tot slot kan uit de vermelding in de bestreden beslissing dat “binnen de aanvraag een bestendiging 

van de bestaande activiteiten” wordt voorzien, niet worden afgeleid dat de verwerende partij geen 

rekening zou houden met de uitbreiding van de sportaccommodatie en de mobiliteitsimpact 

daarvan.  

 

De kritiek van de verzoekende partij op de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeerdruk van 

het project komt niet verder dan een opportuniteitskritiek en de niet onderbouwde bewering dat 

deze aspecten niet afdoende zijn onderzocht. Ze toont niet aan dat de relevante aandachtspunten 

niet zijn onderzocht of dat de verwerende partij op onzorgvuldige of onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat de site voldoende bereikbaar is, dat de capaciteit van de parking voldoende is en 

dat de parkeerdruk op eigen terrein kan worden opgevangen. 

 

Het tweede middelonderdeel wordt verworpen. 

 

6. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

C. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

In haar derde middel roept de verzoekende partij de schending in van: 

 

- artikelen 2.2.5, 2.2.6, 4.3.2 en 4.3.3, en de bijlage II DABM; 

- artikelen 4.3.1, §1, 1°, d) en 4.3.1, §2, 1° VCRO; 

- artikelen 1, 2 en 4, en de bijlagen II, III, 10,b van de richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 

particuliere projecten van 13 december 2011 (hierna: Project-MER-richtlijn); 

- bijlage II en III, 10, b van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 

houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 

milieueffectrapportage (hierna: Project-MER-besluit);  

- artikelen 15, 19, 38, 39 en 40 van het Omgevingsvergunningsdecreet; 

- artikelen 1.1.2, 2.2.1.1, 4.2.1 en 4.5.2.1, en de bijlage 2.2.1, 4.5.1, 4.5.4 en 4.5.5 van het 

besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (hierna: VLAREM II); 

- het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en 

- machtsoverschrijding. 

 

1.1 

In een eerste middelonderdeel voert de verzoekende partij aan dat voor het aangevraagde project 

ten onrechte geen project-MER is opgemaakt of een ontheffing bij de dienst Mer is gevraagd. 

Volgens haar kan niet worden ontkend dat de aanvraag betrekking heeft op een 

stadsontwikkelingsproject in de zin van bijlage II, punt 10, b) van de MER-richtlijn. Het loutere feit 

dat het project niet voldoet aan de drempelcriteria van bijlage II van het Project-MER-besluit is niet 

voldoende om te oordelen dat het niet project-MER-plichtig is. De bestreden beslissing miskent 

volgens haar de project-MER-plicht, de Project-MER-richtlijn en de rechtspraak van het Europees 

Hof van Justitie. 

 

1.2 
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In een tweede middelonderdeel zet de verzoekende partij uiteen dat de aanvraag in eerste aanleg 

door het college van burgemeester en schepenen ten onrechte ontvankelijk en volledig werd 

verklaard omdat niet blijkt dat de screeningsnota op het moment van de beoordeling deel uitmaakte 

van het dossier en dat, voor zover deze nota er wel deel van uitmaakte, een gemotiveerd en 

zorgvuldig onderzoek of er al dan niet een milieueffectenrapport moest worden opgesteld, 

ontbreekt. De gemeentelijke ambtenaar verklaarde de aanvraag immers volledig zonder enige 

materiële motivering en het college van burgemeester en schepenen heeft onder het punt ‘MER-

toets’ op louter formalistische wijze overwogen dat er geen aanzienlijke milieueffecten te 

verwachten zijn, zonder enige inhoudelijke beoordeling. 

 

1.3 

In een derde middelonderdeel zet de verzoekende partij uiteen dat de verwerende partij niet op 

een zorgvuldige wijze tot het besluit kwam dat de stukken van het aanvraagdossier afdoende 

gegevens bevatten om tegemoet te komen aan de vereisten van de project-m.e.r.-screeningsnota 

en dat er geen aanzienlijke hinder te verwachten is van het aangevraagde project. De verzoekende 

partij focust zich in essentie op de lichthinder en geluidshinder.  

 

Wat de lichthinder betreft stelt de verzoekende partij dat de screeningsnota ten onrechte voorhoudt 

dat er geen effecten op gebied van lichthinder denkbaar zijn. Ook de bestreden beslissing is 

gebrekkig in de beoordeling van de lichthinder. De verwerende partij gaat er ten onrechte vanuit 

dat de verlichting reeds werd voorzien in fase 1 en inmiddels gerealiseerd werd. Enkel de 

veldverlichting van fase 1 is al voorzien, maar de verlichting rond de tennisvelden wordt pas met 

de bestreden beslissing vergund. Ze benadrukt verder dat niets wordt voorzien voor het voorkomen 

of beperken van hinderlijke lichtverschijnselen in woon- of slaapvertrekken van woningen als 

gevolg van de lichtinstallaties. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de intensiteit van de 

lichtbronnen en de niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving beperkt wordt. De aanvraag 

verschaft bovendien geen informatie over het gebruik en de intensiteit van de lichtbronnen. De 

bestreden beslissing is dus gebrekkig in de beoordeling van de lichthinder. 

 

Wat de geluidshinder betreft stelt de verzoekende partij vast dat uit de screeningsnota blijkt dat de 

effecten op dit vlak aanzienlijk zullen zijn, zodat een project-MER noodzakelijk was en bij gebreke 

daaraan het aanvraagdossier onvolledig moest worden verklaard (met stopzetting van de 

procedure tot gevolg). Ze zet verder uitvoerig uiteen dat onvoldoende rekening wordt gehouden 

met de geluidshinder. De aanvraag bevat geen geluidsbufferende maatregelen. Er wordt wel 

verwezen naar de studie van Scala, maar die heeft betrekking op de andere vergunningsprocedure 

(OMV 2019028439) voor het nieuwe speelveld, waarin wel een geluidsmuur werd aangevraagd en 

vergund. Bovendien houdt die studie volgens haar slechts rekening met de nieuwe tribune en het 

natuurgrasveld en niet met de totaliteit van de geluidsbronnen. De studie neemt ook enkel het 

geluid van actuele sportactiviteiten die ten dele gesitueerd zijn op niet vergunde velden als basis 

om dit te vergelijken met het vermoedelijke geluid van twee geluidsbronnen om na te gaan of er 

sprake zal zijn van hinder. Eveneens opmerkelijk is dat de studie enkel rekening houdt met het 

effect van die twee geluidsbronnen (tribune en het nieuwe speelveld) ter hoogte van vier woningen 

en dat de studie ten onrechte uitgaat van geluidsemissieniveaus tijdens trainingssessies. De studie 

van Scala laat dus niet toe om de effecten van de volledige exploitatie te beoordelen inzake geluid. 

Ook de MER-screening bevat geen beschrijving van maatregelen die kunnen worden genomen om 

aan cumulatieve geluidshinder van de exploitatie tegemoet te komen. De verwerende partij heeft 

de cumulatieve hinder niet beoordeeld, zodat niet kan worden aangenomen dat de opgelegde 

voorwaarden de hinder tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperken. De verwerende partij 

baseert zich op het advies van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (hierna: PCM), dat 

volgens de verzoekende partij onredelijk en onzorgvuldig is. Zo neemt dit advies volgens haar ten 

onrechte aan dat de studie van Scala uitgaat van de juiste parameter, meetmethode en 

meetomstandigheden zoals bepaald in VLAREM II. Ook worden er andere richtwaarden 
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gehanteerd en gaat het ten onrechte uit van een standstill-streefdoel van 53 dB(A), hetgeen hoger 

is dan de milieukwaliteitsnormen van VLAREM II. Er is niet uitgegaan van het oorspronkelijke 

omgevingsgeluid, maar van het geluid van de bestaande inrichting. Het PMC heeft geen feitelijke 

controle doorgevoerd en oordeelde niet correct dat met de nieuwe geluidsbronnen die eigen zijn 

aan de tennisvelden en de padelvelden, en met de gewijzigde inplanting van de nieuwe velden, 

het gebruik van de parking en de sporthal die groter is dan het bestaande clubhuis, geen rekening 

moet worden gehouden. Het PMC stelt verkeerdelijk dat de richtwaarden van VLAREM II 

geschonden mogen worden zonder dat hier milderende maatregelen aan gekoppeld moeten 

worden. Omdat het PMC geen rekening houdt met alle nieuwe geluidsbronnen kon het ook niet 

besluiten dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau zal worden herleid. Uit de studie die 

de verzoekende partij heeft voorgelegd van een erkend geluidsdeskundige van Andantego, blijkt 

dat in tal van situaties hogere geluidsniveaus dan 53 dB(A) worden veroorzaakt en dat zelfs bij het 

handhaven van 53 dB(A) als doelstelling in erge mate geluidshinder wordt veroorzaakt voor de 

omgeving. Waar het PCM stelt dat voetbal geen hinderlijke ingedeelde inrichting is en de 

drempelwaarden van VLAREM II niet gelden is er volgens de verzoekende partij sprake van een 

milieutechnische eenheid waardoor het normenkader (hoofdstuk 4.5) van VLAREM II wel van 

toepassing is. De in de bestreden beslissing gemaakte beoordeling van de geluidshinder en de 

daartoe op te leggen milderende maatregelen is dan ook gebrekkig en getuigt niet van een 

gedegen onderzoek van het dossier en de voorliggende gegevens, inbegrepen de bezwaren van 

de verzoekende partij en de verslagen van Andantego die in dat verband werden voorgelegd. De 

aanname in de bestreden beslissing dat “redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een project-

MER geen nieuwe of bijkomende gegevens” zal bevatten is volgens de verzoekende partij dan ook 

manifest onjuist, zodat in redelijkheid niet kan worden aangenomen dat een project-MER niet 

noodzakelijk is. Bovendien kan uit de bestreden beslissing niet worden aangenomen dat de 

milieuhygiënische impact van de gebouwen en constructies op de omgeving worden 

geminimaliseerd in de zin van artikel 2.2.1 van het PRUP.  

 

2.1 

De verwerende partij verwijst wat het eerste middelonderdeel betreft naar de “uitgebreide MER-

toets” in de bestreden beslissing. Hieruit blijkt dat ze onderzocht of de aanvraag een 

stadsontwikkelingsproject is. De verzoekende partij kan volgens haar niet ernstig stellen dat ze de 

milieueffecten onvoldoende onderzocht.  

 

2.2 

Het tweede middelonderdeel heeft volgens haar enkel betrekking op de beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen. De bestreden beslissing bevat wel degelijk een uitdrukkelijke 

beoordeling met betrekking tot de MER-screening/MER-plicht. 

 

2.3 

In antwoord op het derde middelonderdeel bevestigt ze de bestreden beslissing die stelt dat er 

geen problemen met lichthinder zijn omdat de veldverlichting reeds in de eerste fase van het project 

werd geplaatst.  

 

Wat de geluidshinder betreft is ze van oordeel dat de beoordeling op een correcte en grondige 

manier is gebeurd. Ze wijst erop dat Scala een onafhankelijk, erkend geluidsdeskundige is en dat 

ondanks het feit dat voor voetbalactiviteiten in open lucht VLAREM niet van toepassing is, Scala 

toch rekening heeft gehouden met de geluiden die gepaard gaan met de voetbalactiviteiten. In de 

besluitvorming is dus wel rekening gehouden met stemgeluid en wordt een geluidscherm opgelegd. 

Het PCM kon zich terecht beroepen op het verslag van Scala en heeft ook eigen cumulatieve 

berekeningen gemaakt. De opgelegde voorwaarde van afscherming betekent een stand still ten 

opzichte van de bestaande situatie. Ook tennisvelden zijn niet ingedeeld volgens VLAREM. Het 

tennisveld zal, door de grote afstand tot de woning van de verzoekende partij, inderdaad een stuk 
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gemilderd worden door het geluidsscherm. Ze wijst er nog op dat afdeling 2.2.4 van VLAREM II 

hier niet ter zake doet omdat dit handelt over geluidskartering van wegen, spoorwegen en GPBV-

installaties. Ze besluit dat de beoordeling van het geluid op een correcte en grondige manier 

verliep. 

 

3.1 

De eerste en de tweede tussenkomende partij stellen vooreerst dat het middel onontvankelijk is en 

werpen meerdere excepties op: 

 

− het middel is onontvankelijk in de mate dat de verzoekende partij melding maakt van tal 

van bepalingen die zouden geschonden zijn maar waarvan niet wordt toegelicht hoe en 

waarom deze bepalingen geschonden zijn (artikelen 4.3.1, §1, eerste lid, d) en 4.3.1, §2, 1 

VCRO, artikelen 1, 2 en 4 en bijlage II en III, 10, b) van de Project-MER-richtlijn, bijlage II 

bij het DABM, artikel 15, 19, 38, 39 en 40 van het Omgevingsvergunningsdecreet);  

− het eerste middelonderdeel is onontvankelijk in de mate dat de schending van bepalingen 

van de Project-MER-richtlijn wordt aangevoerd die geen rechtstreekse werking hebben; 

− het tweede middelonderdeel is onontvankelijk omdat de verzoekende partij geen belang 

kan putten uit de vermeende onvolledigheid van het aanvraagdossier in eerste 

administratieve aanleg, minstens werd ze door de beweerdelijke onvolledigheid van het 

aanvraagdossier niet benadeeld; 

− het derde middelonderdeel is onontvankelijk bij gebrek aan belang: de verzoekende partij 

kan niet ernstig kan beweren hinder te zullen ondervinden van de verlichting van de 

tennisvelden die niet naar haar woning is gericht en zich op ruime afstand (160 m) van de 

woning bevindt, de verlichting van de voetbalterreinen maakt geen deel uit van de 

bestreden beslissing en is dan ook niet relevant, en er worden geluidsschermen 

opgetrokken die de geluidshinder tot een minimum beperken. 

 

3.2 

Wat het eerste middelonderdeel betreft zetten de eerste en tweede tussenkomende partij nog 

uiteen dat de drempelwaarden voor stadsontwikkelingsprojecten in bijlage II van het Project-MER 

besluit niet zijn overschreden en dat de verwerende partij gemotiveerd en terecht besloten heeft 

dat er geen aanzienlijke milieugevolgen verwacht kunnen worden die het project MER-plichtig 

zouden maken.  

 

Wat het tweede middelonderdeel betreft herhalen ze dat er met de aanvraag wel degelijk een 

project-MER-screeningsnota op het omgevingsloket werd geplaatst en dat gelet op de devolutieve 

werking van het administratief beroep een onwettig oordeel van het college van burgemeester en 

schepenen niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing kan leiden.  

 

Ter weerlegging van het derde middelonderdeel inzake de vermeende lichthinder herhalen ze dat 

de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat ze van de verlichting van de tennis- en 

padelvelden ook maar enige hinder kan ondervinden. Bovendien heeft de verzoekende partij in 

haar beroepschrift enkel bezwaar gemaakt tegen de verlichting van de voetbalvelden die het 

voorwerp uitmaakten van een eerdere fase. In de bestreden beslissing wordt terecht geoordeeld 

dat er geen lichthinder zal optreden en dat de lichtmasten bij de voetbalvelden reeds het voorwerp 

uitmaakten van fase 1 van het project. Ondergeschikt verzoeken de eerste en tweede 

tussenkomende partij de Raad om toepassing te maken van de bestuurlijke lus indien de motivering 

over de lichtbronnen ter hoogte van de tennisvelden gebrekkig zou zijn.  

 

Inzake de vermeende geluidshinder wijzen de eerste en tweede tussenkomende partij erop dat de 

Raad slechts een marginaal toetsingsrecht heeft. Ze zetten vervolgens uiteen waarom de 

bestreden beslissing volgens hen niet kennelijk onredelijk is, noch gebaseerd is op foutieve 
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gegevens. Ze betwisten de stelling van de verzoekende partij dat buitenactiviteiten onder de 

bepalingen van VLAREM II vallen en deel zouden uitmaken van een milieutechnische eenheid 

zodat ook de kritiek over de door VLAREM II in bijlage 4.5.1 voorgeschreven methodiek ongegrond 

is en de normen opgesomd in de bijlagen 4.5.4 en 4.5.5 VLAREM II niet van toepassing zijn. Ook 

de milieukwaliteitsnormen van VLAREM II zijn volgens hen niet van toepassing, zodat de 

verwerende partij voor de voetbal- en tennisvelden terecht uitging van het bestaande 

omgevingsgeluid, zijnde 53 dB(A). Deze waarde wordt terecht beschouwd als uitgangspunt voor 

het standstill-beginsel, die gelet op het aanbrengen van geluidschermen niet wordt overschreden. 

Ook toont de verzoekende partij niet aan dat de activiteiten die wel ingedeeld zijn (klasse 3) de 

VLAREM II geluidsnormen overschrijden.  

 

4. 

De derde tussenkomende partij betwist het eerste middelonderdeel en stelt dat de verzoekende 

partij zich steunt op een tegenstrijdige stelling. Volgens haar beslist de bestreden beslissing in elk 

geval terecht dat het gaat om een stadsontwikkelingsproject in de zin van bijlage III van het MER-

besluit. 

 

Het tweede middelonderdeel is volgens haar onontvankelijk omdat het niet de wettigheid van de 

bestreden beslissing bekritiseert maar de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen. Ze benadrukt dat in elk geval een screeningsnota bij de aanvraag werd gevoegd zoals 

uitdrukkelijk gesteld in de bestreden beslissing. 

 

Wat het derde middelonderdeel inzake de vermeende lichthinder betreft, stelt de derde 

tussenkomende partij dat de verzoekende partij verwijst naar een foto die geen betrekking heeft 

op de via LED-verlichting verlichte tennisvelden en dat ook haar overige argumentatie niet toelaat 

het oordeel in de bestreden beslissing omtrent de beperkte stedenbouwkundige relevantie op vlak 

van licht te ontkrachten. Bovendien is de verlichtingsbron van de tennisvelden gelegen op meer 

dan 95 meter van de geluidsmuur van vijf meter hoog. Ze meent dat het uitgesloten is dat de 

verzoekende partij hierdoor hinder kan ondervinden zodat ze geen belang heeft bij deze kritiek.  

 

Inzake de vermeende geluidshinder gaat de verzoekende partij verkeerdelijk uit van de stelling dat 

indien uit de mer-screeningsnota blijkt dat er op het vlak van geluid aanzienlijke milieueffecten te 

verwachten zijn dit er toe leidt dat een project-MER moet worden opgesteld. Voorts wijst de derde 

tussenkomende partij erop dat de bestreden beslissing uitdrukkelijk vermeldt dat de door Scala 

niet uitgevoerde cumulatieve berekening, wel werd uitgevoerd door de provinciale 

geluidsdeskundige, daarbij steunend op een volledige simultane exploitatie van alle spelactiviteiten 

met exploitatie van de toeschouwerstribune. Tot slot stelt ze dat de beoordeling van de 

geluidshinder door de verwerende partij en de beslissing dat de geluidsschermen afdoende zijn 

om de via de m.e.r.-screeningsnota gesignaleerde milieueffecten op het vlak van geluid afdoende 

te milderen wel degelijk zorgvuldig is gebeurd, omdat ze zich steunde op de geluidstudie van Scala, 

die werd geanalyseerd en aangevuld door het PCM en niet op een wetenschappelijke wijze werd 

ontkracht door de verzoekende partij. 

 

5. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij met betrekking tot de opgeworpen 

onontvankelijkheid van het tweede middelonderdeel dat de MER-screeningsnota geen deel 

uitmaakte van het administratief dossier in eerste aanleg, minstens dat dit niet voor inzage vatbaar 

was en in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen ook geen melding werd 

gemaakt van een screeningsnota zodat deze in geen geval in de beoordeling betrokken is. Gelet 

op rechtspraak van de Raad kan de screeningsnota in graad van beroep niet meer toegevoegd 

worden aan het dossier zodat het middel wel degelijk ontvankelijk is volgens haar. Ze benadrukt 

dat haar tuin en woning palen aan de site/velden zodat niet zonder meer kan aangenomen worden 
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dat ze geen belang heeft en dat de tussenkomende partijen miskennen dat de cumulatieve 

lichthinder van alle verlichting samen niet werd onderzocht.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij heeft belang bij het aanvoeren van het middel dat betrekking heeft op de 

beoordeling van de milieueffecten van de aanvraag. De exceptie waarin wordt aangevoerd dat de 

verzoekende partij geen lichthinder kan ondervinden van de tennisvelden en dat de opgelegde 

geluidsmuur de geluidshinder sterk zou beperken en minimaliseren, heeft betrekking op de grond 

van de zaak en bevat geen vaststaande gegevens op grond waarvan de Raad zou moeten 

vaststellen dat de genomen maatregelen dermate effectief zijn dat het vergunde project geen 

hinder kan veroorzaken voor de verzoekende partij.  

 

Voor zover de eerste en tweede tussenkomende partij opwerpen dat de aangevoerde schending 

van de artikelen 4.3.1, §1, eerste lid, d) en 4.3.1, §2, 1 VCRO niet concreet is uiteengezet, moet 

worden opgemerkt dat de beoordeling van hinderaspecten zoals geluidshinder en lichthinder ook 

een onderdeel is van de vereiste beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde 

project met de goede ruimtelijke ordening, wat trouwens ook blijkt uit de bestreden beslissing zelf. 

Het is dus voldoende duidelijk wat de verzoekende partij bedoelt met de aangevoerde schending 

van deze bepalingen. De Raad merkt in dit verband nog op dat het eventueel kennelijk onredelijk 

of onzorgvuldig karakter van de beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde met 

de goede ruimtelijke ordening de openbare orde raakt en desgevallend ambtshalve door de Raad 

dient onderzocht te worden (artikel 89 Procedurebesluit). 

 

De aangevoerde schending van artikel 15 Omgevingsvergunningsdecreet is te begrijpen als artikel 

15 Omgevingsvergunningsbesluit, zoals het geciteerd wordt in het verzoekschrift. Buiten deze 

materiële vergissing is de schending van de overige aangevoerde bepalingen duidelijk te begrijpen 

als een kritiek op de beoordeling in de bestreden beslissing dat de aanvraag geen aanzienlijke 

milieueffecten zal teweegbrengen, dat geen project-MER moet worden opgemaakt en dat de te 

verwachten aanzienlijke geluidshinder voldoende wordt beperkt door het opleggen van de 

voorwaarde inzake de geluidsschermen.  

 

De excepties worden verworpen. 

 

2. 

In het eerste middelonderdeel stelt de verzoekende partij in essentie dat de verwerende partij in 

de bestreden beslissing ten onrechte oordeelt dat geen project-MER moet worden opgesteld, 

terwijl het gaat om een stadsontwikkelingsproject vermeld in bijlage II, punt 10, b) van de MER-

richtlijn.  

 

Voor zover de verzoekende partij meent dat de project-MER-plicht rechtstreeks volgt uit de 

vermelding van stadsontwikkelingsprojecten in bijlage II van de MER-richtlijn, mist haar 

uiteenzetting relevantie en vergist ze zich in de juridische grondslag.  

 

De Project-MER-richtlijn is op Vlaams niveau nader uitgewerkt in het DABM, het Project-MER-

besluit en de VCRO. Het Project-MER-besluit bevat drie bijlagen waarbij de eerste bijlage de van 

rechtswege project-MER-plichtige projecten opsomt, de tweede bijlage de principieel project-MER-

plichtige projecten aanwijst (waarbij de aanvrager van de verplichting tot opmaak van een project-

MER kan worden ontheven) en de derde bijlage de projecten beschrijft waarvoor in eerste instantie 

een project-m.e.r.-screening moet worden doorgevoerd. 
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Artikel 2 van het Project-MER-besluit stelt (onder meer):  

 

“… 

§6. Voor de categorieën van projecten, vermeld in bijlage III bij dit besluit, kan de 

initiatiefnemer een project-m.e.r.-screeningsnota indienen bij de overheid die beslist over 

de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag.  

… 

§7. De overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de 

vergunningsaanvraag beslist geval per geval over die project-m.e.r.-screeningsnota's. Ze 

beslist op basis van de selectiecriteria, vermeld in bijlage II van het decreet. 

…” 

 

Bijlage III Project-MER-besluit voorziet in rubriek 10 ‘infrastructuurprojecten’ onder meer: 

 

“b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 

parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen)”. 

 

Verder bevat Bijlage III Project-MER-besluit in rubriek 13 in een regeling voor de wijziging of 

uitbreiding van reeds vergunde of uitgevoerde bijlage III-projecten. 

 

De bestreden beslissing stelt dat de aanvraag betrekking heeft op een stadsontwikkelingsproject 

dat is vermeld in bijlage III van het Project-MER-besluit, zoals eveneens in het digitaal 

aanvraagformulier werd ingevuld (rubriek 10, b) van bijlage III van het Project-MER-besluit). De 

verwerende partij voegt er in de beslissing aan toe dat “het project onderdeel is van een groter 

geheel” en “de opsplitsing van het totaalproject … belet niet dat de opeenvolgende fase dienen 

aanzien te worden als een wijziging of uitbreiding aan het stadsontwikkelingsproject waarvan reeds 

een deel is uitgevoerd” (rubriek 13 van bijlage III van het Project-MER-besluit).  

 

De verzoekende partij betwist op zich niet dat de aanvraag betrekking heeft op een 

stadsontwikkelingsproject waarvoor de drempelcriteria van bijlage II van het Project-MER-besluit 

niet worden overschreden en dat dus valt onder bijlage III van het Project-MER-besluit.  

 

Ze verduidelijkt in dit middelonderdeel niet concreet om welke reden volgens haar het indienen van 

een project-m.e.r.-screeningsnota niet volstaat en de opmaak van een project-MER vereist is. 

 

Het eerste middelonderdeel wordt verworpen. 

 

3. 

De verzoekende partij stelt in het tweede middelonderdeel dat, zoals ze reeds heeft opgemerkt in 

haar beroepschrift, geen project-m.e.r.-screeningsnota is toegevoegd aan het aanvraagdossier, 

minstens dat ze hiervan geen kennis had of kon nemen. De verwerende partij is op deze 

beroepsgrief ingegaan en stelt in de bestreden beslissing dat “in tegenstelling tot hetgeen door 

appellant beweerd wordt … wel degelijk een screeningsnota op het loket (is) geplaatst”. 

 

Hierbij merkt de Raad op dat sinds de invoering van de omgevingsvergunning geen afzonderlijke 

screeningsnota (vroegere modelformulier of vormvrije screening) meer aan de aanvraag moet 

gevoegd worden. Wel moet de aanvrager de screeningsvragen, zoals uitdrukkelijk aangegeven in 

het aanvraagformulier, invullen: “Maak een project-MER-screeningsnota door de vragen in 

onderdeel 7 te beantwoorden. Motiveer voor elk effect in de desbetreffende bijlage waarom de te 

verwachten effecten volgens u niet aanzienlijk zijn.” (bijlage 1 bij het 

Omgevingsvergunningsbesluit). 
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Uit onderzoek van het digitaal loket blijkt dat in het luik ‘stedenbouwkundige handelingen’ van de 

aanvraag het onderdeel ‘Effecten op de omgeving’, ‘Effect op mobiliteit’, ‘Effect op het 

watersysteem’ en ‘Effect geluid en trillingen’ is ingevuld door de aanvrager waarbij voor elk te 

verwachten effect wordt aangegeven of de effecten al dan niet aanzienlijk zijn. Zo wordt verwezen 

naar een nota mobiliteit, hemelwaterformulier, berekening waterbuffer en bijlage akoestische 

afscherming die eveneens opgeladen zijn op het omgevingsloket. In het luik ‘ingedeelde inrichting 

of andere activiteit’ bij de ‘Effecten op de omgeving’ wordt uitdrukkelijk verwezen naar het luik 

‘stedenbouwkundige handelingen’. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij stelt, ontbrak er dus geen screeningsnota bij de 

aanvraag. 

 

Voor zover de verzoekende partij nog kritiek uit op de volgens haar gebrekkige beoordeling door 

het college van burgemeester en schepenen, is haar middel niet gericht tegen de bestreden 

beslissing. Gelet op de devolutieve werking van het administratief beroep kan haar kritiek op de 

beslissing in eerste aanleg niet leiden tot de onwettigheid van de bestreden beslissing. 

 

Het tweede middelonderdeel wordt verworpen. 

 

4.1 

In het derde middelonderdeel betwist de verzoekende partij de wettigheid van de bestreden 

beslissing wat de beoordeling van de lichthinder en geluidshinder betreft. Ze stelt dat de 

verwerende partij niet op zorgvuldige wijze tot het besluit kon komen dat de aanvraag voldoende 

screeningsgegevens bevat waaruit blijkt dat geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. 

Ze hekelt dat er meerdere vergunningsaanvragen werden ingediend voor het project waarbij de 

cumulatieve effecten van de totaliteit van het project op geen enkel moment beoordeeld werden. 

 

4.2 

De gegevens in de screeningsnota van het aanvraagdossier moeten het vergunningverlenend 

bestuur toelaten om met kennis van zaken te oordelen of de aanvraag al dan niet aanzienlijke 

milieueffecten voor mens en milieu teweeg brengt. Op grond van de screeningsnota moet het 

vergunningverlenend bestuur, na een eigen onderzoek hiervan op grond van de criteria 

omschreven in bijlage II bij het DABM, vervolgens beslissen of er eventueel een 

milieueffectenrapport over het project moet worden opgesteld. De verwerende partij moet daarbij 

onder meer onderzoeken of de screeningsnota op een correcte wijze werd opgemaakt en mogelijke 

cumulatieve effecten in rekening zijn genomen.  

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat de aanvraag deel uitmaakt van een 

masterplan dat de totale herinrichting van de recreatiezone beoogt. Dit masterplan wordt in fases 

uitgevoerd en de in de bestreden beslissing beoordeelde aanvraag is de laatste en meest 

omvangrijke fase. Een aanvrager is in principe vrij een bepaald project op te splitsen in meerdere 

deelprojecten en voor elk van die deelprojecten afzonderlijk een vergunningsaanvraag in te dienen, 

maar voor de beoordeling van de milieueffecten moet het project in zijn geheel worden behandeld.  

 

De mogelijke geluids- en lichthinder voor de woonomgeving zijn hinderaspecten die ook bij de 

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

relevante aandachtspunten onderzocht dienen te worden. De verwerende partij dient als 

vergunningverlenende overheid immers op zorgvuldige wijze dient te onderzoeken of het 

aangevraagde project verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en indien dit niet het geval 

is, zoals wanneer er sprake is van aanzienlijke geluidshinder voor de woonomgeving, moet de 

vergunning geweigerd worden tenzij voorwaarden kunnen worden opgelegd in de zin van artikel 

4.3.1, §1, tweede lid VCRO, die de hinder beperken tot een aanvaardbaar niveau.  
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Tot slot wijst de verzoekende partij in dit middelonderdeel ook terecht op de stedenbouwkundige 

voorschriften van artikel 2.2.1 van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’, die bepalen dat “De 

ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische impact van die gebouwen en constructies 

op de omgeving moet worden geminimaliseerd.” Zoals blijkt uit de bespreking van het eerste 

middel, dient deze beoordeling, bij gebrek aan gedetailleerde inrichtingsvoorschriften in het PRUP 

zelf, te gebeuren door de vergunningverlenende overheid. Het onderzoek naar onder meer de 

milieuhygiënische impact dient te blijken uit de bestreden beslissing en deze impact op de 

omgeving dient luidens het stedenbouwkundig voorschrift te worden “geminimaliseerd”. 

 

4.3 

Op de vraag naar de effecten van geluid is in de screeningsnota geantwoord “Aanzienlijk: zie nota. 

De genomen maatregelen worden getroffen met het geluidscherm”. 

 

De nota waarnaar verwezen wordt is de geluidsstudie die is opgemaakt door Scala, die aan de 

aanvraag is toegevoegd. 

 

De verzoekende partij kan in haar kritiek op de studie van Scala en de beoordeling in de bestreden 

beslissing niet gevolgd worden waar ze stelt dat de (stem)geluiden die afkomstig zijn van de 

activiteiten op de sportterreinen moeten voldoen aan de richtwaarden die opgenomen zijn in 

bijlagen 4.5.4 en 4.5.5 VLAREM II voor de inrichtingen in open lucht. De voetbal-, tennis- en 

padelvelden zijn immers geen ingedeelde hinderlijke inrichtingen en zijn evenmin onderdeel van 

een milieutechnische eenheid waarop deze richtwaarden van toepassing zijn. 

 

Dat neemt niet weg dat de geluidshinder voor de woonomgeving op zorgvuldige wijze onderzocht 

moet worden, temeer omdat uit de aanvraag zelf blijkt dat deze geluidshinder erkend wordt.  

 

De verzoekende partij stelt terecht dat de geluidsstudie van Scala, die bij de aanvraag is gevoegd, 

slechts betrekking heeft op een deel van het gehele project. In deze studie wordt als volgt 

aangegeven dat enkel twee geluidsbronnen worden onderzocht, met name het nieuwe voetbalveld 

aan de noordwestelijke zijde en de tribune (p. 3): 

 

“De voetbalclub FC Moerbeke plant momenteel een heraanleg van zijn speelvelden. Deze 

heraanleg omvat de bouw van een sportcomplex alsook de aanleg van een speelveld op 

kunstgras in de noordwestelijke hoek van het voetbaldomein.  

De bouwheer is vooral bezorgd om de mogelijke toename van het omgevingsgeluid voor 

de buren aan de noordelijke grens bij het spelen op het nieuw aangelegde terrein.  

(…) 

In deze studie wordt ingegaan op de efficiëntie van geluidswerende maatregelen rond het 

nieuwe speelveld. Hierbij worden twee bronnen beschouwd. De eerste bron zijn de 

activiteiten op het nieuwe speelveld zelf. De tweede geluidsbron is het publiek op de nieuwe 

tribune met een gemiddelde hoogte van 5m tov van het speelveldniveau.” 

 

In de studie wordt als maatregel tegen de geluidshinder van zowel de spelactiviteiten op het nieuwe 

kunstgrasspeelveld als van de toeschouwers op de tribune (met een vooropgestelde bezetting van 

180 personen op een hoogte van vijf meter boven het speelveld) voorgesteld om een 

geluidsscherm te plaatsen op de perceelsgrens langs de noord- en westzijde van het nieuwe 

kunstgrasspeelveld, met een totale lengte van het scherm van 190 m (115 m + 75 m). Volgens de 

studie zou dit bij plaatsing van een scherm van vijf meter hoog tot resultaat hebben dat de 

geluidsniveaus ter hoogte van de woningen, geselecteerd in de studie, gereduceerd worden tot 

een niveau dat gelegen is onder 50 dBA. In de bestreden beslissing wordt als voorwaarde opgelegd 

om dit geluidsscherm aan te leggen met een hoogte van “minstens vijf meter”.  
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Naar aanleiding van de beroepsgrieven van de verzoekende partij en de tegenexpertise van 

Andantego, heeft de verwerende partij een bijkomend advies ingewonnen van de provinciale 

geluidsdeskundige.  

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing naar de geluidsstudie uitgevoerd door 

Scala en erkent dat er “cumulatief (…) geen berekeningen gegeven (worden) door Scala” maar 

stelt dat de provinciale geluidsdeskundige berekend heeft welke geluidsdrukniveaus verwacht 

worden “wanneer de spelactiviteiten simultaan met de toeschouwerstribune geëxploiteerd worden”. 

Hieruit blijkt in elk geval niet dat de verwerende partij (of de provinciale geluidsdeskundige) de 

effecten van geluid van het gehele project heeft beoordeeld en dat ze de diverse geluidsbronnen, 

al dan niet in samenhang met elkaar, heeft onderzocht om tot een zorgvuldige beoordeling te 

kunnen komen. In antwoord op de bezwaren geuit door de verzoekende partij over de cumulatieve 

effecten verwijst de verwerende partij naar de provinciale geluidsdeskundige die deze bewering 

(van de verzoekende partij) niet fout acht. Vervolgens somt ze enkele tegenargumenten op met 

betrekking tot de door de verzoekende partij voorgebrachte studie om uiteindelijk te beslissen dat 

een “geluidsscherm ten aanzien van de bewoning (Noord, Noord-west) ook enige afscherming [zal] 

bieden ten opzichte van andere bronnen van geluid”. De tegenargumenten die de verwerende partij 

opsomt betreffen opnieuw enkel het geluid van de voetbalvelden en tribune en niet “andere 

bronnen van geluid” hoewel de verwerende partij toch besluit (zonder enig concreet onderzoek of 

minstens blijkt dit niet uit de bestreden beslissing) dat er maatregelen nodig zijn en dat het 

geluidsscherm van “minstens 5 m” nodig is en voldoende is. Hoe de verwerende partij tot het besluit 

kan komen dat een scherm van vijf meter voldoende is nu het cumulatief effect van “andere 

bronnen van geluid” niet onderzocht is, blijkt niet uit de bestreden beslissing en getuigt niet van 

een zorgvuldige beoordeling door de verwerende partij. 

 

Uit het dossier en de bestreden beslissing blijkt dan ook geen afdoende beoordeling van de 

mogelijke geluidshinder uitgaande van de aanvraag op zich en evenmin van de cumulatieve 

geluidshinder uitgaande van het totaalproject. De studie van Scala heeft zoals reeds vastgesteld 

slechts betrekking op de activiteiten op het noordwestelijke voetbalveld en de tribune. Zelfs als zou 

worden aangenomen dat dit voor de woningen ten noorden van het projectgebied de twee 

belangrijkste bronnen van geluidshinder zijn, dan nog is het niet zorgvuldig om geen rekening te 

houden met de andere onderdelen van het project, dat nog diverse andere sportterreinen omvat, 

evenals een plein waarop evenementen kunnen worden georganiseerd en een parking.  

 

De verwerende partij vertrekt in haar beoordeling van de aanvraag uitdrukkelijk van de vaststelling 

dat het aangevraagde deel uitmaakt van een totaalproject maar niettegenstaande de bezwaren 

geuit door de verzoekende partij op het totaalproject blijkt uit de bestreden beslissing niet dat de 

cumulatieve effecten van het gehele project zijn onderzocht.  

 

Er kan dus niet zonder meer worden aangenomen dat het geluidsscherm langs het noordwestelijke 

sportveld dat in de voorwaarden wordt opgelegd zal volstaan als gepaste maatregel om 

geluidshinder voor de woonomgeving afdoende te beperken. Dit geldt des te meer nu uit de 

screeningsnota bij de aanvraag blijkt dat de effecten van geluid als ‘aanzienlijk’ te beschouwen 

zijn.  

 

4.4 

Op de vraag of er effecten mogelijk zijn van licht is in de screeningsnota geantwoord dat er “geen 

effecten denkbaar” zijn. Nochtans omvat de aanvraag de aanleg van verlichtingspalen. 

 

De bestreden beslissing vermeldt dat de aanvraag de aanleg van vier tennisvelden en een 

padelveld voorziet en bij deze velden verlichtingsmasten worden geplaatst. Bij de beoordeling van 



RvVb - 37  

het bezwaar geuit omtrent de verlichting in het administratief beroepsschrift van de verzoekende 

partij stelt de bestreden beslissing dat “dient opgemerkt dat de verlichting reeds werd voorzien in 

fase 1, die reeds werd gerealiseerd”. Hieruit blijkt in elk geval dat de verwerende partij de mogelijke 

lichthinder uitgaande van de aanvraag op zich niet heeft onderzocht en evenmin enig onderzoek 

heeft gedaan naar de mogelijke cumulatieve lichthinder van het gehele project. 

 

4.5 

Op basis van het voorgaande kan enkel besloten worden dat de screeningsnota en de  

geluidsstudie bij de aanvraag onvoldoende gegevens verstrekken en dus onvolledig zijn, in die 

mate dat ze de verwerende partij niet toelaten om een degelijk onderzoek te voeren naar de 

mogelijke milieueffecten.  

 

De inschatting door de verwerende partij van de milieueffecten van het beoogde project moet 

steunen op de gegevens die de screeningsnota zelf aanreikt. Het is de screeningsnota, als wettelijk 

verplicht onderdeel van het aanvraagdossier, die de vergunningverlenende overheid in eerste 

aanleg en in graad van administratief beroep daarover deskundig moet voorlichten. Bij gebreke 

hieraan moet de aanvraag door het bevoegde bestuur onontvankelijk worden verklaard in het kader 

van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek (artikel 18, laatste lid 

Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 66 Omgevingsvergunningsbesluit).  

 

De bevoegdheid om te oordelen over de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag en de 

beslissing of er een milieueffectenrapport moet worden opgesteld, wordt uitdrukkelijk toegewezen 

aan de bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg (artikel 4.3.3, §2 DABM, artikel 2, §§6 

en 7 Project-MER-besluit en artikel 20 van het Omgevingsvergunningsdecreet). Deze regeling is 

van openbare orde.  

 

De verwerende partij diende dan ook noodzakelijk vast te stellen dat de aanvraag onvolledig was 

en onontvankelijk had moeten worden verklaard. Wanneer de aanvraag voor het eerst zou worden 

gerepareerd in administratief beroep, zou dit in voorliggend geval een miskenning impliceren van 

de bevoegdheidsverdeling in de vergunningsprocedure in het Omgevingsvergunningsdecreet, die 

voorziet in twee administratieve aanleggen, en die van openbare orde is. Het wordt niet betwist dat 

het college van burgemeester en schepenen in voorliggend dossier de bevoegde overheid is die 

de aanvraag in eerste administratieve aanleg moet beoordelen, met inbegrip van de daarbij 

gevoegde screeningsnota.  

 

5. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

D. Vierde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

In haar vierde middel roept de verzoekende partij de schending in van: 

 

- artikelen 2.2.1 en 2.3 van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’; 

- artikel 4.3.1, §1, 1°, a) VCRO; 

- het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

In een eerste onderdeel werpt ze op dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat onderzocht is of 

de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.2.1 van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 

omgeving’, dat bepaalt dat “de ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische impact van 
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de gebouwen en constructies op de omgeving moet worden geminimaliseerd”. Volgens haar kan 

niet worden aangenomen dat een vormgeving en materiaalgebruik dat gangbaar is voor 

utiliteitsgebouwen zonder meer van aard is de landschapsecologische impact van het gebouw te 

minimaliseren. 

 

In het tweede middelonderdeel werpt de verzoekende partij een schending op van artikel 2.3 van 

het PRUP waarin gesteld wordt dat ter hoogte van de indicatieve overdrukken fietssnelwegen 

moeten worden ingericht. Volgens de verzoekende partij blijkt niet dat de fietssnelweg al vergund 

is en zal worden gerealiseerd tegen het moment dat het sportcomplex in gebruik wordt genomen. 

De ontwikkeling van het gebied is volgens de verzoekende partij voorbarig zolang er geen 

fietssnelweg is.  

 

2. 

De verwerende partij antwoordt op het eerste onderdeel dat de verzoekende partij enkel 

opportuniteitskritiek uit en niet aantoont dat de beoordeling kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

Wat het tweede onderdeel betreft, wijst de verwerende partij erop dat de ontsluiting via een 

bestaande fietssnelweg uitdrukkelijk wordt beschreven in de bestreden beslissing.  

 

3. 

De eerste en de tweede tussenkomende partij antwoorden op het eerste onderdeel dat de 

bestreden beslissing op verschillende plaatsen een toetsing bevat omtrent de ruimtelijke, 

landschapsecologische en milieuhygiënische impact van de gebouwen en constructies. De 

beoordeling zit zowel vervat in het milieuluik als in het stedenbouwkundig luik. De verwerende partij 

kon in alle redelijkheid tot de vaststelling komen dat de aanvraag onder voorwaarden aanvaardbaar 

is en in aanmerking komt voor vergunning. De verzoekende partij levert enkel algemene kritiek en 

laat na om concreet aan te duiden op welke punten de motivering onzorgvuldig of onredelijk zou 

zijn. 

 

In antwoord op het tweede onderdeel benadrukken ze dat de fietssnelweg, bedoeld in artikel 2.3 

van het PRUP, al aanwezig is op het terrein en dat dit ook uitdrukkelijk in de bestreden beslissing 

en in de mobiliteitsnota wordt aangegeven. 

 

4. 

De derde tussenkomende partij werpt met betrekking tot het eerste onderdeel op dat de 

verwerende partij niet ‘zonder meer’ aanneemt dat door het hanteren van vormgeving en 

materiaalgebruik dat gangbaar is voor utiliteitsgebouwen, de landschapsecologische impact wordt 

geminimaliseerd. De bestreden beslissing verwijst tevens naar de centrale ligging, op voldoende 

afstand van de omliggende percelen en afgestemd op de bouwhoogte van het gebouw en naar het 

feit dat dergelijke utiliteitsgebouwen nog voorkomen in de omgeving (en dus het landschap) en dat 

daarbij dezelfde vormgeving en materialen worden gebruikt. De verzoekende partij steunt dus op 

een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. 

 

Ook het tweede middelonderdeel is ongegrond omdat bij de aanvraag een mobiliteitsnota is 

gevoegd die de fietsontsluiting verduidelijkt en die door de verwerende partij, bij haar beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening, gunstig werd geëvalueerd.  

 

5. 

De verzoekende partij herneemt in haar wederantwoordnota haar uiteenzetting over het eerste 

onderdeel en voegt eraan toe dat de gehanteerde bouwstijl vreemd is aan de omgeving en dat uit 

niets blijkt dat er maatregelen voorzien zijn om het project te integreren in het landschap en de 

ruimte. 
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De verzoekende partij doet afstand van het tweede onderdeel, omdat blijkt dat de fietssnelweg al 

is ingericht. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De eerste en de tweede tussenkomende partij betwisten de ontvankelijkheid van het eerste 

onderdeel van het vierde middel omdat de verzoekende partij in haar administratief beroep geen 

opmerkingen heeft geformuleerd over de verenigbaarheid met de bepalingen in artikel 2.2.1 van 

het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’.  

 

De omstandigheid dat de verzoekende partij de strijdigheid met de stedenbouwkundige 

voorschriften van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ tijdens de administratieve 

beroepsprocedure niet heeft opgeworpen, doet geen afbreuk aan haar mogelijkheid om zich voor 

de Raad te beroepen op een mogelijke schending door de verwerende partij van de verordenende 

kracht van de voorschriften van het PRUP. De exceptie wordt verworpen. 

 

2. 

Artikel 2.2.1 PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ bepaalt: 

 

“Binnen het gebied zijn gebouwen en verharde parkeerplaatsen voor de exploitatie van de 

dagrecreatie en het jeugdverblijf toegelaten.  

De ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische impact van die gebouwen en 

constructies op de omgeving moet worden geminimaliseerd.” 

                                                                                                                                  

3. 

Het voorschrift dat de “ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische impact” van 

gebouwen en constructies moet worden geminimaliseerd, is een algemeen voorschrift dat niet op 

een gedetailleerde wijze de inrichting van de zone voor dagrecreatie regelt en dat dus een verdere 

concrete invulling vergt bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag.  

 

De stedenbouwkundige voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan worden immers geacht de 

criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven, voor zover die voorschriften de 

aandachtspunten vermeld in artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO regelen en behandelen (artikel 

4.3.1, §2, eerste lid, 3° VCRO). Als de stedenbouwkundige voorschriften bepaalde relevante en 

noodzakelijke aspecten van de goede ruimtelijke ordening niet behandelen en/of aan de 

vergunningverlenende overheid een beoordelingsruimte laten, komt het aan de verwerende partij 

toe om deze aspecten nader te beoordelen en kan ze er niet zonder meer van uitgaan dat de 

overeenstemming van het aangevraagde met de stedenbouwkundige voorschriften kan volstaan. 

 

De verwerende partij overweegt in die zin terecht bij de beoordeling van de verenigbaarheid van 

het aangevraagde project met de goede ruimtelijke ordening dat nog steeds een “gepaste 

beoordeling” nodig is, over onder meer de ruimtelijke inpassing en het materiaalgebruik, en dat niet 

kan worden volstaan met een loutere verwijzing naar de stedenbouwkundige voorschriften: 

 

“… 

De stedenbouwkundige voorschriften gaan grotendeels over de functionele inpasbaarheid 

/ bestendiging van de sportsite en bevatten geen voorschriften inzake materiaalgebruik en 

ruimtelijke inpassing. Gelet op artikel 4.3.1 §2 3° van de VCRO is een gepaste beoordeling 

hieromtrent nog steeds noodzakelijk en kan niet louter op basis van de overeenstemming 
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met de (beperkte) stedenbouwkundige voorschriften besloten worden tot verenigbaarheid 

met de goede plaatselijke aanleg. 

…” 

 

4. 

De verzoekende partij spitst haar kritiek in dit middelonderdeel enkel toe op de ruimtelijke en 

landschapsecologische impact van de sporthal zelf.  

 

In haar wederantwoordnota bevestigt ze in dat opzicht zelf dat ze in het derde middel al heeft 

aangegeven dat de aanvraag ook niet in redelijkheid is afgetoetst aan de milieuhygiënische impact 

op het woongebied. 

 

In de bestreden beslissing wordt de nieuwe sporthal omschreven als een “grotendeels éénlaags 

gebouw onder platte bedaking met een dakrandhoogte van 9 m” met een cafetaria op een tweede 

bouwlaag boven de kleedkamers. Wat het materiaalgebruik betreft, vermeldt de bestreden 

beslissing dat het gebouw “wordt afgewerkt in een industriële stijl en de gevelvlakken van het 

gebouw worden afgewerkt met zwarte (hoofdvolume) en grijze betonpanelen (nevengebouwen), 

stalen poorten en borstweringen, zwart en grijs aluminium schrijnwerk, beglaasde balustrades en 

gemoffelde dakrandprofielen.” 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij stelt heeft de verwerende partij bij de beoordeling van 

de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening niet “zonder meer” en dus zonder een 

concrete beoordeling aangenomen dat de ruimtelijke en landschapsecologische impact van de 

sporthal op de omgeving wordt geminimaliseerd. De verwerende partij heeft de aanvraag 

beoordeeld naar inplanting op een voldoende afstand van de omliggende percelen, bouwhoogte, 

vormgeving en materiaalgebruik. Ze oordeelt dat de aanvraag één functioneel geheel vormt dat 

door de aangepaste groenaanplant op een ruimtelijk aanvaardbare wijze geïntegreerd wordt 

binnen het bestaande weefsel.  

 

De verwerende partij beschikt op het vlak van de beoordeling van de inpasbaarheid van de sporthal 

in de omgeving over een discretionaire bevoegdheid. De verzoekende partij laat na concreet aan 

te duiden op welke punten deze motivering onzorgvuldig of onredelijk zou zijn. De loutere stelling 

dat de bouwstijl vreemd is aan de omgeving, kan niet volstaan, omdat artikel 2.2.1 PRUP in deze 

zone gebouwen voor dagrecreatie, zoals een sporthal, uitdrukkelijk toestaat en de verzoekende 

partij verder niet aannemelijk maakt dat het gebouw qua schaal, inplanting, vormgeving of 

materiaalgebruik een storende impact kan hebben op de omgeving.  

 

De verzoekende partij maakt dus niet aannemelijk dat de verwerende partij de ruimtelijke en 

landschapsecologische impact van de sporthal niet afdoende onderzocht heeft of dat de 

beoordeling de grenzen van de redelijkheid te buiten gaat. 

 

Het middel wordt verworpen. 

VII. VERZOEK TOT TOEPASSING VAN DE BESTUURLIJKE LUS 

1. 

De eerste en de tweede tussenkomende partij verzoeken om toepassing te maken van de 

bestuurlijke lus indien de Raad oordeelt dat de lichtbronnen ter hoogte van de tennisvelden 

onvoldoende zouden zijn beoordeeld om dit motiveringsgebrek recht te zetten. 

 

2. 
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Het komt aan de Raad toe om vrij te oordelen of in het kader van een concrete procedure de 

toepassing van de bestuurlijke lus in de zin van artikel 34, §1 DBRC-decreet bijdraagt tot een 

efficiënte en finale geschillenbeslechting binnen een redelijke termijn. De toepassing van de 

bestuurlijke lus veronderstelt bovendien dat alle partijen hun standpunt over het gebruik ervan 

kenbaar hebben kunnen maken. 

 

Uit de beoordeling van de middelen blijkt dat de bestreden beslissing behept is met gebreken die 

niet louter betrekking hebben op de motivering over de aangevraagde lichtbronnen zoals de eerste 

en de tweede tussenkomende partij menen. De vastgestelde onwettigheden zijn niet herstelbaar 

met een toepassing van een bestuurlijke lus.  

VIII. INDEPLAATSSTELLING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 37 DBRC-DECREET  

1. 

Artikel 37 DBRC-decreet luidt onder meer als volgt:  

 

“§1. Na gehele of gedeeltelijke vernietiging kan een Vlaams bestuursrechtscollege … de 

verwerende partij bevelen om met inachtneming van de overwegingen die opgenomen zijn 

in zijn uitspraak een nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te stellen. (…)  

 

§2. Het Vlaams bestuursrechtscollege (…) kan, als de nieuw te nemen beslissing, bevolen 

conform paragraaf 1, eerste lid, het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van de 

verwerende partij, het arrest in de plaats stellen van die beslissing. ”  

 

De Raad beschikt in functie van een efficiënte geschillenbeslechting en mits het respecteren van 

de scheiding der machten over een beperkte substitutiebevoegdheid. Hij kan zijn arrest in de plaats 

stellen van de bestreden beslissing, en desgevallend zelf de gevraagde omgevingsvergunning 

weigeren, in zoverre de verwerende partij in dit kader als vergunningverlenende overheid beschikt 

over een gebonden bevoegdheid. De Raad kan deze indeplaatsstelling ook ambtshalve uitoefenen.  

 

2.  

Zoals blijkt uit de beoordeling van het derde middel is er sprake van een onoverkomelijke 

legaliteitsbelemmering, namelijk de onvolledigheid van de project-m.e.r.-screening in het 

aanvraagdossier. De verstrekte gegevens in het aanvraagdossier laten, zoals bij de bespreking 

van dit derde middel aangegeven, de verwerende partij niet toe om een degelijk onderzoek te 

voeren naar mogelijke (aanzienlijke) milieueffecten. De verwerende partij diende in het licht van 

deze legaliteitsbelemmeringen dan ook noodzakelijk de onvolledigheid van de 

omgevingsvergunningsaanvraag vast te stellen. Om deze reden beslist de Raad tot een 

indeplaatsstelling overeenkomstig artikel 37, §2 DBRC-decreet. 

IX. KOSTEN 

1. 

De kosten van het beroep komen ten laste van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt gesteld. 

Wanneer daarom wordt gevraagd kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding toekennen aan 

de partij die ten gronde in het gelijk wordt gesteld. In dat geval omvatten de kosten van het beroep 

ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding. (artikel 21, §7 en artikel 33 BRC-decreet) 

 

2. 
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De kosten van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partij gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, dienen ten laste gelegd te worden van de verwerende 

partij.  

 

3. 

De tussenkomende partijen kunnen niet worden verplicht tot de betaling van de 

rechtsplegingsvergoeding of die vergoeding genieten (artikel 21, §7, zesde lid DBRC-decreet). Het 

verzoek van de eerste en de tweede tussenkomende partij om een rechtsplegingsvergoeding van 

840 euro en het verzoek van de derde tussenkomende partij om een rechtsplegingsvergoeding 

van 700 euro worden verworpen. 

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partijen te laten. 

Ze beslissen zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaan voor hun eigen kosten. 

Anders bestaat het risico dat dat de tussenkomst de inzet van de procedure voor de verzoekende 

en de verwerende partij verzwaart. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente MOERBEKE is ontvankelijk. 

 

2. Het verzoek tot tussenkomst van de gemeente MOERBEKE is ontvankelijk. 

 

3. Het verzoek tot tussenkomst van de TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER 

VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING is ontvankelijk. 

 

4. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 12 december 2019, waarbij aan 

de derde tussenkomende partij de omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van 

een sportcomplex en de aanleg van buitensportvelden, bijhorende infrastructuur en 

groeninrichting (Sportcomplex Moerbeke fase 2b) op de percelen gelegen te 9180 Moerbeke, 

Hospicestraat zn, met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie H, nummers 1063L, 

1063M, 1063S, 1064C, 1065G, 1066A5, 1066C4, 1066Y5, 1130A, 1137A, 1138D, 1147, 

1148C, 1148S, 1148W en 1149F2. 

 

5. De Raad weigert de omgevingsvergunning voor het bouwen van een sportcomplex en de 

aanleg van buitensportvelden, bijhorende infrastructuur en groeninrichting (Sportcomplex 

Moerbeke fase 2b) op de percelen gelegen te 9180 Moerbeke, Hospicestraat zn, met als 

kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie H, nummers 1063L, 1063M, 1063S, 1064C, 1065G, 

1066A5, 1066C4, 1066Y5, 1130A, 1137A, 1138D, 1147, 1148C, 1148S, 1148W en 1149F2. 

 

6. De Raad legt de kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partij, 

bepaald op 200 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partij, ten laste van de verwerende partij. 

 

7. De Raad legt de kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro voor elk van de 

tussenkomende partijen, ten laste van de tussenkomende partijen. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 3 juni 2021 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Elien GELDERS Karin DE ROO 
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