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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 22 juli 2021 met nummer RvVb-A-2021-1227  

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0773-A 

 

 

Verzoekende partij Jozef VAN NOTEN 

 

vertegenwoordigd door Mr. Emmanuel PLAVSIC met 

woonplaatskeuze te 2000 Antwerpen, Meir 22-24 bus 2 

 

Verwerende partij de gemeente KAPELLEN, vertegenwoordigd door het 

college van burgemeester en schepenen 

 

vertegenwoordigd door Mr. Ciska SERVAIS met 

woonplaatskeuze te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6 bus 1 

 

Tussenkomende partij 

 

Marc BECKERS 

 

vertegenwoordigd door Mr. Emmanuel PLAVSIC met 

woonplaatskeuze te 2000 Antwerpen, Meir 22-24 bus 2 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 13 juni 2020 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij (de gemeentelijke omgevingsambtenaar) van 26 

maart 2020, waarmee de omgevingsvergunningsaanvraag van de verzoekende partij voor 

stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning 

onvolledig wordt verklaard (omgevingsnummer: 2018003545 -S 2020134). 

 

Het project ligt in 2950 Kapellen aan de Venuslei en heeft als kadastrale omschrijving 1ste 

afdeling, sectie K, perceelnummer 8/z/2 (perceel ‘Herkens’). 
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II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partij een 

wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 1 juli 

2021. Advocaat Emmanuel PLAVSIC voert het woord voor de verzoekende partij, advocaat 

Philippe VAN WESEMAEL loco advocaat Ciska SERVAIS voor de verwerende partij en 

advocaat Emmanuel PLAVSIC voor de tussenkomende partij. 

III. Feiten 

1. 

Op 1 maart 2020 vraagt de verzoekende partij een omgevingsvergunning aan voor 

stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning voor 

het perceel ‘Herkens’, op een perceel met als kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie K, 

perceelnummer 8/z/2. 

 

De vergunningsaanvraag voorziet de uitvoering van het verkavelingsakkoord ‘Mahieu’ van 

1958 en laat zich kaderen in een groter geheel van aanvragen die de uitvoering beogen van 

het verkavelingsakkoord Extensa van (5) april 1961 (V8-61). Beide verkavelingsakkoorden zijn 

gelegen aan de Venuslei in Kapellen nabij het Antitankkanaal.  

 

Het perceel ligt in bosgebied (gewestplan ‘Antwerpen’). 

 

2. 

In het verleden werden diverse pogingen ondernomen om de verkavelingsakkoorden Extensa 

en Mahieu uit te voeren door op de voorziene kavels eengezinswoningen op te richten. 

 

Gelegen binnen het geplande tracé van het Duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet, werden, na 

voltooiing van de wegeniswerken en nadat reeds één kaveleigenaar had gebouwd, alle 

bouwactiviteiten op de percelen van het verkavelingsakkoord door de minister bevoegd voor 

openbare werken verboden vanaf 29 oktober 1964. Op 14 mei 1973 werd een 

onteigeningsbesluit voor de aanleg van het verbindingskanaal getroffen. Het gewestplan 

Antwerpen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 3 oktober 1979, legde de betrokken gronden 
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in het reservatiegebied voor het Duwvaartkanaal, met bosgebied als onderliggende 

bestemming. De bestemming reservatiegebied wordt verlaten bij de definitieve vaststelling van 

het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het opheffen van de (alternatieve) reservatie- en 

erfdienstbaarheidsgebieden voor het Duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet, bij besluit van 5 

december 2003 van de Vlaamse regering.  

 

Op 11 december 2003 dient de nv Extensa voor het perceel gelegen te Kapellen, Venuslei, 

kadastraal bekend als sectie K, nr. 71F (voormeld perceel ‘Extensa’), een aanvraag in voor 

een stedenbouwkundige vergunning met toepassing van het toentertijd geldende artikel 192 

van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Op 2 

augustus 2004 weigert het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Kapellen de stedenbouwkundige vergunning, daarin bijgevallen door de deputatie op 23 

augustus 2007. Het vernietigingsberoep dat door de nv Extensa wordt ingesteld tegen die 

laatste beslissing, wordt door de Raad van State bij arrest van 11 oktober 2011 (nummer 

215.700) verworpen. De voor andere percelen binnen het verkavelingsakkoord ingediende 

vergunningsaanvragen kennen een vergelijkbaar procedureverloop.  

 

Op 22 oktober 2013 wordt voor het perceel gelegen te Kapellen, Venuslei, kadastraal bekend 

als sectie K, nr. 70 m deel (= 71k en 71h) opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend, die 

in een onontvankelijkheidsbeslissing van de verwerende partij resulteert (stuk 4 verzoekende 

partij). Die beslissing overweegt samengevat dat: 

(1) het dossier door het indienen van veertien gelijkaardige dossiers in bosgebied zonder 

vooroverleg een complex karakter kent; 

(2) er geen ontheffingsbeslissing voor ontbossing in de zin van artikel 90bis van het 

Bosdecreet voorhanden is; 

(3) de project-m.e.r.-screeningsnota onvolledig is in die zin dat er enkel rekening mee 

wordt gehouden dat er sprake is van een ontbossing (rubriek 1, d van bijlage III project-

MER-besluit), maar niet dat het tevens een stadsontwikkelingsproject betreft in de zin 

van bijlage III, 10, b) van het project-MER-besluit, waarvoor de effecten voor het milieu 

niet zijn onderzocht. De screeningsnota bevat volgens de gemeentelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar bovendien een aantal manifeste fouten en 

onvolkomenheden. Onder meer wordt niet verwezen naar de ligging nabij de speciale 

beschermingszone ‘Klein en Groot Schietveld’. Ook wordt het – minstens in de 

aanlegfase – ongeloofwaardig geacht dat de aanvraag geen emissies naar het milieu 

zou genereren; 

(4) de inhoud van de hemelwaterput en aftappunten niet wordt vermeld; 
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(5) er een samenhang is met een andere aanvraag en een perceel moet worden 

opgesplitst met het oog op het realiseren van woonfuncties, hetgeen het voorwerp van 

een verkavelingsaanvraag dient uit te maken.  

 

3. 

De verwerende partij verklaart op 2 oktober 2019 13 omgevingsvergunningsaanvragen voor 

het oprichten van eengezinswoningen, ingediend door de tussenkomende partij, onvolledig 

die de uitvoering beogen van het verkavelingsakkoord ‘Extensa’:   

 

(1) voor het oprichten van twee vrijstaande eengezinswoningen op de percelen gelegen te 

2950 Kapellen, percelen Dekkers 1 en 2 genaamd, met als kadastrale omschrijving 1ste 

afdeling, sectie K, nummers 71K en 71H (1920-RvVb-0203-A) 

(2) voor het oprichten van twee vrijstaande eengezinswoningen op de percelen gelegen te 

2950 Kapellen, percelen Extensa 2 en 3 genaamd, met als kadastrale omschrijving 1ste 

afdeling, sectie K, nummers 69H (1920-RvVb-0204-A) 

(3) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op een perceel gelegen te 2950 

Kapellen, perceel Vandercruyssen genaamd, met als kadastrale omschrijving 1ste afdeling, 

sectie I, nummer 191H3 (1920-RvVb-0205-A) 

(4) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen te 2950 

Kapellen, perceel Van Blerk genaamd, met als kadastrale omschrijving Kapellen, 1ste 

afdeling, sectie K, nummer 71D (1920-RvVb-0206-A) 

(5) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen te 2950 

Kapellen, perceel Flamand genaamd, met als kadastrale omschrijving Kapellen, 1ste 

afdeling, sectie K, nummer 112z (1920-RvVb-0207-A) 

(6) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen te 2950 

Kapellen, het perceel Creado genaamd, met als kadastrale omschrijving Kapellen, 1ste 

afdeling, sectie K, nummer 72X (1920-RvVb-0208-A) 

(7) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen te 2950 

Kapellen, perceel Van Strydonck genaamd, met als kadastrale omschrijving Kapellen, 1ste 

afdeling, sectie I, nummer 191F3  (1920-RvVb-0209-A) 

(8) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op de percelen gelegen te 2950 

Kapellen, het perceel Van Doosselaere genaamd, met als kadastrale omschrijving 

Kapellen, 1ste afdeling, sectie I, nummer 191A3 (1920-RvVb-210-A) 

(9) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen te 2950 

Kapellen, het perceel De Bruijn-Havenith genaamd, met als kadastrale omschrijving 

Kapellen, 1ste afdeling, sectie I, nummer 191G3 (1920-RvVb-212-A) 
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(10) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen te 

2950 Kapellen, het perceel Extensa (1) genaamd, met als kadastrale omschrijving 

Kapellen, 1ste afdeling, sectie K, nummer 71F.(1920-RvVb-0219-A) 

(11) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen te 

2950 Kapellen, het perceel Possemiers genaamd, met als kadastrale omschrijving 

Kapellen, 1ste afdeling, sectie K, nummer 72A2 (1920-RvVb-0220-A) 

(12) voor het oprichten van twee vrijstaande eengezinswoningen op de percelen gelegen te 

2950 Kapellen, Extensa 4 en 5 genaamd, met als kadastrale omschrijving Kapellen, 1ste 

afdeling, sectie K, nummer 68T (1920-RvVb-0221-A) 

(13) voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning op de percelen gelegen te 

2950 Kapellen, het perceel Marneffe genaamd, met als kadastrale omschrijving Kapellen, 

1ste afdeling, sectie K, nummer 72Y (1920-RvVb-0222-A). 

 

De motieven van die beslissing luiden als volgt: 

 

 “… 

Bij nazicht merken wij dat volgende zaken ontbreken en/of onduidelijk zijn: 

 

1. Nood aan een project-MER(-ontheffing) 

 

Het dossier hangt samen met gelijktijdig ingediende omgevingsvergunningenaanvragen aan de 

Venuslei waarmee het één ruimtelijk geheel vormt van een bepaald schaalniveau. In de diverse 

nota’s in het dossier wordt dat ook erkend. Op grond van art. 4.3.3, §2 van het Decreet 

Algemene Bepalingen Milieubeleid wordt geoordeeld dat voor een project van deze schaal in 

een bosrijk gebied, waarbij ca. 2.2 ha ontbost zal worden, en waarbij biologisch waardevolle 

heidevegetatie vernietigd zal worden, mogelijk aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het 

milieu. Dat blijkt reeds uit het feit dat op diverse plaatsen in het dossier ‘milderende maatregelen’ 

voorgesteld worden. Om deze gevolgen voor het milieu goed te kunnen inschatten is volgens 

ons een project-MER, minstens een goedgekeurde aanvraag tot ontheffing van de project-MET-

plicht noodzakelijk. 

 

2. Onduidelijk voorwerp 

Het voorwerp van de aanvraag is onduidelijk. Zo wordt in de project-MER-screeningsnota nog 

aangegeven dat de aanvraag een ‘stedenbouwkundige vergunning’ in plaats van een 

omgevingsvergunning betreft. Er is ook niet onderzocht of de door te voeren 

vegetatiewijzigingen al dan niet vergunningsplichtig zijn onder het stelsel van de 

omgevingsvergunning. 

 

3. Verduidelijking art. 7.5.5 VCRO 
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Het dossier zoekt toepassing van art. 7.5.5 VCRO. De beoordeling daarvan behoort tot het 

onderzoek tot gronde. Dat onderzoek moet wel goed geïnformeerd kunnen worden gevoerd. 

Art. 7.5.5 VCRO stelt dat het verval van een verkavelingsakkoord onder de in dat artikel 

bepaalde voorwaarden niet kan worden tegengesteld ten aanzien van personen voor wiens 

kavels eerder vergunningen zijn verleend. Om na te gaan of rechtmatig een beroep gedaan 

wordt op art. 7.5.5 VCRO is het dus nodig dat duidelijk wordt aangegeven dat de aanvrager: 

- eigenaar is van het aanvraagperceel (of daardoor gevolmachtigd is) 

- de begunstigde is van een eerder verleende vergunning of (zie RvVb/A/1617/1126 van 22 

augustus 2017) de rechtsopvolger is van een eerder verleende vergunning (of daardoor 

gevolmachtigd is). 

  

4. Verduidelijking ontbossing 

Het dossier behelst een ontbossing binnen bosgebied op het gewestplan. In beginsel is daartoe 

een ontheffing van het verbod op ontbossing vereist. In een aantal nota’s wordt gesuggereerd 

dat deze ontheffing niet nodig is bij toepassing van art. 7.5.5 VCRO; Het is echter niet duidelijk 

of deze redenering aan de basis ligt van de aanvraag. Er wordt verwezen naar een aantal 

overleggen met de hogere overheid en het Agentschap Natuur en Bos ter zake. Het is niet 

duidelijk of zij omtrent deze aangelegenheid een formeel standpunt hebben ingenomen. 

 

De ‘overeenkomst boscompensatie’ is ondertekend door een gevolmachtigde. Het is wenselijk 

dat aangetoond wordt dat deze effectief gevolmachtigd is door alle aanvragers/eigenaars. 

Het gebruikte boscompensatieformulier (ANB-39-170529) is verouderd en bevat foutieve 

bedragen. Het actuele boscompensatieformulier (ANB-39-190703) moet worden gehanteerd. 

 

5. Algemeen 

Het dossier omvat een grote diversiteit aan toelichtende documenten, wat de lectuur ook voor 

het publiek onduidelijk maakt. Het is aangewezen dat de overeenstemming met de wettelijke 

en ruimtelijke context in één actueel en overzichtelijk document aangetoond wordt. 

Algemeen is het wenselijk dat de ingeroepen stukken (in het bijzonder de 

verkavelingsakkoorden) aan het dossier worden toegevoegd, zodanig dat zowel het bestuur als 

het publiek geïnformeerd worden over de wettelijke context. 

Ook moet zorgvuldig worden gescreend of alle stukken nog actueel zijn. Zo dateert de project-

MER-screeningsnota (die verwijst naar een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag) van 

december 2017 en dateert het technisch verslag waterhuishouding van juli 2015. Dat wekt 

minstens de indruk dat de aangereikte inlichtingen in een aantal gevallen gedateerd of 

onvolledig zijn. 

 

Gelet op de onvolledigheid van het dossier kunnen wij de aanvraag tot omgevingsvergunning 

niet behandelen. Hiermee wordt de vergunningsprocedure definitief stopgezet.  

…” 
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4. 

De verwerende partij (de gemeentelijke omgevingsambtenaar) verklaart huidige aanvraag op 

26 maart 2020 onvolledig, en motiveert die beslissing als volgt: 

 

“… 

6. Nood aan een project-MER(-ontheffing) 

 

Het dossier hangt samen met gelijktijdig ingediende omgevingsvergunningenaanvragen aan de 

Venuslei waarmee het één ruimtelijk geheel vormt van een bepaald schaalniveau. In de diverse 

nota’s in het dossier wordt dat ook erkend. Op grond van art. 4.3.3, §2 van het Decreet 

Algemene Bepalingen Milieubeleid wordt geoordeeld dat voor een project van deze schaal in 

een bosrijk gebied, waarbij ca. 2.2 ha ontbost zal worden, en waarbij biologisch waardevolle 

heidevegetatie vernietigd zal worden, mogelijk aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het 

milieu. Dat blijkt reeds uit het feit dat op diverse plaatsen in het dossier ‘milderende maatregelen’ 

voorgesteld worden. Om deze gevolgen voor het milieu goed te kunnen inschatten is volgens 

ons een project-MER, minstens een goedgekeurde aanvraag tot ontheffing van de project-MER-

plicht noodzakelijk. 

 

7. Onduidelijk voorwerp 

Het voorwerp van de aanvraag is onduidelijk. Zo wordt in de project-MER-screeningsnota nog 

aangegeven dat de aanvraag een ‘stedenbouwkundige vergunning’ in plaats van een 

omgevingsvergunning betreft. Er is ook niet onderzocht of de door te voeren 

vegetatiewijzigingen al dan niet vergunningsplichtig zijn onder het stelsel van de 

omgevingsvergunning. 

 

8. Verduidelijking art. 7.5.5 VCRO 

Het dossier zoekt toepassing van art. 7.5.5 VCRO. De beoordeling daarvan behoort tot het 

onderzoek tot gronde. Dat onderzoek moet wel goed geïnformeerd kunnen worden gevoerd. 

Art. 7.5.5 VCRO stelt dat het verval van een verkavelingsakkoord onder de in dat artikel 

bepaalde voorwaarden niet kan worden tegengesteld ten aanzien van personen voor wiens 

kavels eerder vergunningen zijn verleend. Om na te gaan of rechtmatig een beroep gedaan 

wordt op art. 7.5.5 VCRO is het dus nodig dat duidelijk wordt aangegeven dat de aanvrager: 

- eigenaar is van het aanvraagperceel (of daardoor gevolmachtigd is) 

- de begunstigde is van een eerder verleende vergunning of (zie RvVb/A/1617/1126 van 22 

augustus 2017) de rechtsopvolger is van een eerder verleende vergunning (of daardoor 

gevolmachtigd is). 

  

9. Verduidelijking ontbossing 

Het dossier behelst een ontbossing binnen bosgebied op het gewestplan. In beginsel is daartoe 

een ontheffing van het verbod op ontbossing vereist. In een aantal nota’s wordt gesuggereerd 
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dat deze ontheffing niet nodig is bij toepassing van art. 7.5.5 VCRO. Het is echter niet duidelijk 

of deze redenering aan de basis ligt van de aanvraag. Er wordt verwezen naar een aantal 

overleggen met de hogere overheid en het Agentschap Natuur en Bos ter zake. Het is niet 

duidelijk of zij omtrent deze aangelegenheid een formeel standpunt hebben ingenomen. 

 

De ‘overeenkomst boscompensatie’ is ondertekend door een gevolmachtigde. Het is wenselijk 

dat aangetoond wordt dat deze effectief gevolmachtigd is door alle aanvragers/eigenaars. 

Het gebruikte boscompensatieformulier (ANB-39-170529) is verouderd en bevat foutieve 

bedragen. Het actuele boscompensatieformulier (ANB-39-190703) moet worden gehanteerd. 

 

10. Algemeen 

Het dossier omvat een grote diversiteit aan toelichtende documenten, wat de lectuur ook voor 

het publiek onduidelijk maakt. Het is aangewezen dat de overeenstemming met de wettelijke 

en ruimtelijke context in één actueel en overzichtelijk document aangetoond wordt. 

Ook moet zorgvuldig worden gescreend of alle stukken nog actueel zijn. Zo dateert de project-

MER-screeningsnota (die verwijst naar een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag) van 

december 2017 en dateert het technisch verslag waterhuishouding van juli 2015. Dat wekt 

minstens de indruk dat de aangereikte inlichtingen in een aantal gevallen gedateerd of 

onvolledig zijn. 

 

Gelet op de onvolledigheid van het dossier kunnen wij de aanvraag tot omgevingsvergunning 

niet behandelen. Hiermee wordt de vergunningsprocedure definitief stopgezet.  

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing, die opgeladen werd in het Omgevingsloket op 30 maart 2020.  

IV. Verwante procedures 

De tussenkomende partij stelde met 13 aangetekende brieven een vernietigingsberoep in 

tegen de 13 beslissingen van de verwerende partij van 2 oktober 2019 waarmee 13 

omgevingsvergunningsaanvragen in uitvoering van het verkavelingsakkoord Extensa 

onontvankelijk worden verklaard.  De 13 zaken met nummers 1920-RvVb-203-A,1920-RvVb-

0204-A, 1920-RvVb-0205-A, 1920-RvVb-0206-A, 1920-RvVb-0207-A, 1920-RvVb-0208-A, 

1920-RvVb-0209-A, 1920-RvVb-0210-A, 1920-RvVb-0212-A, 1920-RvVb-0219-A, 1920-

RvVb-0220-A, 1920-RvVb-0221-A en 1920-RvVb-0222-A, worden in het arrest van 7 januari 

2021 met nummer RvVb-A-2021-0494 door de Raad samengevoegd en de erin opgenomen 

middelen worden verworpen.  
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De tussenkomende partij tekent bij de Raad van State cassatieberoep aan tegen dat 

verwerpingsarrest. De zaak is bij de Raad van State gekend als A.232.901/VII-41.019. De 

Raad van State heeft het cassatieberoep met een beschikking van 22 april 2021 (nr. 14.327) 

toelaatbaar verklaard. De procedure is nog hangende. 

V. Tussenkomst  

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 16 oktober 2020 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. De voorzitter van de Raad laat haar met een 

beschikking van 12 november 2020 toe om in de debatten tussen te komen. 

VI. Ontvankelijkheid van het beroep 

A. Het belang   

Standpunt van de partijen  

1. 

De verzoekende partij stelt dat aan de aanvraag een jarenlange voorbereiding vooraf ging dat 

door de bestreden beslissing, zonder inhoudelijke beoordeling, van tafel wordt geveegd. Als 

de bestreden beslissing niet wordt vernietigd, zal de verzoekende partij verplicht zijn een 

project-MER te laten opmaken, minstens een verzoek tot ontheffing in te dienen, wat in strijd 

is met de gemaakte afspraken met de verwerende partij, die zonder meer een gewijzigde 

houding zou hebben aangenomen.  

 

2. 

De verwerende partij betwist het belang van de verzoekende partij bij het vernietigingsberoep 

omdat de verzoekende partij niet alle decisieve weigeringsmotieven van de bestreden 

beslissing(en) voor de Raad zou hebben bestreden.  

 

Uit het vernietigingsberoep blijkt volgens haar dat de verzoekende partij zich beperkt tot kritiek 

op de beoordeling van de project-m.e.r.-screeningsnota (eerste en tweede middel) en het 

gebrek aan opvragen van extra informatie (derde middel). De verzoekende partij werpt volgens 

de verwerende partij echter geen middelen op die op de andere onvolledigheidsmotieven 

betrekking hebben.  
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3. 

De verzoekende partij stelt dat ze wel een belang bij het vernietigingsberoep heeft en wel 

middelen heeft ontwikkeld die alle draagkrachtige weigeringsmotieven van de bestreden 

beslissing bekritiseren.  

 

Wat het niet aanvechten van alle decisieve weigeringsmotieven betreft, stelt de verzoekende 

partij dat ze in het derde middel een volledig tweede middelonderdeel heeft ontwikkeld waarin 

ook de vier andere gronden van de onontvankelijkheidsbeslissing integraal worden bestreden 

wegens schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Voor zover de verwerende partij meent 

dat het tweede middelonderdeel van het derde middel niet gegrond is en de verzoekende partij 

daarom geen belang zou hebben bij het beroep, verwart de verwerende partij volgens de 

verzoekende partij de beoordeling van het belang met de beoordeling ten gronde, wat de Raad 

ook expliciet in het verwerpingsarrest van 7 januari 2021 zou hebben erkend.  

 

Ze voert ter staving van haar belang aan dat ze ervoor opteert om een vernietigingsberoep bij 

de Raad in te stellen, eerder dan haar aanvraag te vervolledigen, omdat de 

omgevingsaanvraag het resultaat is van jarenlange inspanningen, waarbij de verzoekende 

partij getracht heeft aan alle verzuchtingen van de gemeente Kapellen tegemoet te komen. 

Het proces van het opstellen van een project-MER, dan wel het verzoek tot een project-MER-

ontheffing, is bovendien geen formaliteit. In de mail van de MER-deskundige (stuk 2 

verzoekende partij) staat te lezen dat  “op basis van de huidige gekende informatie een 

effectenbeoordeling in een project-MER wellicht geen andere conclusie zal opleveren”. Het 

instellen van een vernietigingsberoep bij de Raad is de enige optie die de verzoekende partij 

rest om een einde te stellen aan de ‘halsstarrige houding’ van de gemeente Kapellen, zodat 

haar een eerlijke kans geboden wordt. De onontvankelijkheidsbeslissing komt vrij willekeurig 

over en geeft er slechts blijk van dat de gemeente het project niet genegen is. De verzoekende 

partij wijst erop dat de Raad een identieke exceptie in het arrest van 7 januari 2021 verwierp.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Uit het samenlezen van artikel 19 en 21 van het Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) volgt 

dat er tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of van de 

gemeentelijke omgevingsambtenaar, waarbij de aanvraag onvolledig en zonder voorwerp 

wordt verklaard, of waarbij de procedure wordt stopgezet geen administratief beroep kan 

worden ingesteld, zoals bepaald in hoofdstuk 3 OVD. De beslissing van een college van 

burgemeester en schepenen of van de gemeentelijke omgevingsambtenaar om een aanvraag 
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onontvankelijk te verklaren, is dan ook een uitdrukkelijke, in laatste administratieve aanleg 

genomen, beslissing betreffende een omgevingsvergunning, zoals bepaald in artikel 105, §1 

OVD. De Raad is bevoegd om de bestreden beslissingen te beoordelen, wat de verwerende 

partij niet betwist. 

 

2. 

Artikel 105, §2, 1° OVD duidt de vergunningsaanvrager aan als een belanghebbende die 

beroep kan instellen bij de Raad, zodat deze zijn belang bij het vernietigingsberoep niet verder 

hoeft te bewijzen. De vergunningsaanvrager heeft er dan ook principieel belang bij de 

omgevingsvergunningsaanvragen die hij indiende door de vergunningverlenende overheid 

behandeld te zien, en wanneer hij van oordeel is dat de vergunningverlenende overheid ten 

onrechte tot de onontvankelijk en onvolledigheid van de aanvragen beslist, die beslissingen 

aan te vechten. De verzoekende partij geeft in dat verband aan dat ze in het verleden al 

bepaalde inspanningen gedaan heeft en die inspanningen niet vertaald ziet in de bestreden 

beslissing. 

 

De stelling van de verwerende partij dat de verzoekende partij de aanvraag sneller en 

eenvoudiger had kunnen vervolledigen dan een procedure bij de Raad te voeren en daarom 

moeilijk valt in te zien welk voordeel de verzoekende partij uit het voeren van de procedure 

kan halen, vergt een concreet en volledig onderzoek van de huidige én eventueel toekomstige 

vergunningsaanvragen, wat evident de bevoegdheid van de Raad te buiten gaat.  

 

4. 

Het voorgaande neemt niet weg dat de vergunningsaanvrager middelen moet aanvoeren die 

van die aard moeten zijn de bestreden beslissing te kunnen vernietigen. De vraag of alle 

draagkrachtige motieven bestreden worden met grieven die tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing kunnen leiden, maakt deel uit van het onderzoek ten gronde. 

 

De exceptie wordt verworpen. 
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VII. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste, tweede en derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

1.1. 

De verzoekende partij voert in het eerste middel de schending aan van het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partij verwijt de gemeente dat ze bij overlegmomenten nooit een opmerking 

heeft gemaakt over het gebruik van een project-m.e.r.-screeningsnota op basis waarvan de 

milieueffecten als niet aanzienlijk worden gekwalificeerd. De bestreden beslissing is volgens 

de verzoekende partij gebaseerd op informatie die de verwerende partij werd overgemaakt op 

overlegmomenten die plaatsvonden tussen 2013 en 2016, en waarover ze in het kader van de 

behandeling van eerdere vergunningsaanvragen in de periode 2003-2013 al eerder beschikte. 

De verzoekende partij wijst er in dat verband op dat “ook de overlegmomenten voorafgaand 

aan de indiening van huidige vergunningsaanvraag voor het ene perceel dat gelegen is binnen 

het verkavelingsakkoord Mahieu, hierbij onder andere terug[gaan] tot en met einde 2013” en 

dat “het verkavelingsakkoord Mahieu […] een zekere ruimtelijke samenhang vertoont met de 

aanvragen binnen het verkavelingsakkoord Extensa, [zodat de aanvraag] voor wat betreft de 

aspecten waarop de aanvragen binnen beide verkavelingsakkoorden een gelijke behandeling 

behoefden, gelijktijdig behandeld [werd] op het overleg met de gemeente Kapellen”. Dat er 

volgens de verwerende partij plots wel een volwaardig MER-rapport moet opgesteld worden, 

schendt het vertrouwens- rechtszekerheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

De bestreden beslissing is, wat het motief voor het ontbreken van een project-MER betreft, 

volgens de verzoekende partij minstens niet afdoende gemotiveerd. De verwerende partij 

motiveert onder meer dat de omgevingsaanvragen samen genomen tot een ontbossing van 

2,2 ha leiden, “waarbij biologisch waardevolle heidevegetatie vernietigd zal worden”, zodat er 

mogelijks aanzienlijke effecten zijn voor het milieu. Over het verdwijnen van heidevegetatie 

bestaat kennelijk een substantieel misverstand. De aanwezigheid van heide vormt een 

onderscheidend element ten opzichte van de eerdere vergunningsaanvragen ingediend 

binnen het verkavelingsakkoord Extensa, aangezien het een in beginsel verboden 

vegetatiewijziging betreft, waarvoor binnen de aanvraag echter een oplossing is uitgewerkt op 

basis van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels 

ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
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natuurlijk milieu. Zo wordt een minimale verwijdering van heidevegetatie voorzien, zodat 

voldaan wordt aan de plicht om op basis van het Natuurdecreet vermijdbare schade aan de 

natuur te voorkomen. De verzoekende partij verwijst ook naar de verschillende maatregelen 

die voorgesteld zijn in de uitgebreide MER-screening, zoals zeer beperkte verhardingen 

rondom de woning. Wat de onvermijdbare schade betreft werd er boven de klassieke 

boscompensatie eveneens een natuurcompensatieplan in natura uitgewerkt met de vzw 

Natuurpunt, dat bestaat in de inplanting van deze heide over een oppervlakte van 9.547 m² in 

een natuurreservaat in Diepenbeek (stukken 32 en 33), een veelvoud van de beperkte 

oppervlakte heide die daadwerkelijk zal verdwijnen.  

 

De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij al lang wist dat de vergunningsaanvragen 

samen enige mate van ontbossing teweeg gingen brengen, en dat op het perceel waarop 

heidevegetatie aanwezig was, die vegetatie gedeeltelijk zou verdwijnen, wat niet alsnog kon 

worden aangehaald om te oordelen dat een project-MER moest worden opgesteld. De 

verzoekende partij verwijst naar diverse overtuigingsstukken waaruit de intense samenwerking 

met de verwerende partij moet blijken. De meeste recente stukken hebben onder meer 

betrekking op de bespreking van een testdossier dat op 30 mei 2016 heeft plaatsgevonden 

(stukken 17 tot en met 24 verzoekende partij). Uit stuk 21 blijkt volgens de verzoekende partij 

opnieuw dat er door de gemeente geen opmerkingen werden gemaakt over de noodzaak tot 

het opstellen van een volledig MER-rapport. De verzoekende partij voegt ook facturatie-

overzichten toe (stukken 15 en 16) waaruit blijkt dat “de verschillende adviseurs, zowel intern 

als extern, naar aanleiding van de instructies van de gemeente volledig op het spoor van de 

MER-screening zaten”.  

 

1.2. 

In het tweede middel voert de verzoekende partij de schending van de motiveringsplicht aan.  

 

De verzoekende partij zet uitgebreid de draagwijdte van de motiveringsverplichting van een 

beslissing uiteen waarmee beslist wordt dat een project-MER moet worden opgesteld op basis 

van (1) artikel 4.3.3, §2 DABM, artikel 4.3.3, §6 DABM, (2) Richtlijn 2011/92/EU zoals gewijzigd 

door Richtlijn 2014/52/EU, (3) artikel 66, lid 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit (hierna: 

OVB), (4) de rechtsleer en parlementaire voorbereiding en (5) de rechtspraak van de Raad 

van State en de Raad. 

 

In het eerste middelonderdeel van het tweede middel verwijst de verzoekende partij naar haar 

betoog in het eerste middel en benadrukt ze dat het vreemd is dat de gemeente de conclusie 

van de MER-screening betwist zonder dat er sprake is van nieuwe gegevens of er 
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wetswijzigingen zijn doorgevoerd. Ze legt expliciet de nadruk op de e-mail van de MER-

deskundige van 10 oktober 2019 (stuk 2), gericht aan de raadsman van de verzoekende partij, 

waarin duidelijk te lezen staat dat de gemeente nooit enig voorbehoud over het gebruik van 

een project-m.e.r.-screeningsnota heeft gemaakt. Ze wijst erop dat de inhoud van die email, 

die ook gevoegd werd bij de onderscheiden beroepen van het verkavelingsakkoord Extensa, 

eveneens volledig van toepassing is aangezien “de inhoud van de MER-screening gevoegd 

bij de bouwaanvraag voor het huidige perceel, blijkens een mail van de MER-deskundige van 

26 november 2019 […] slechts op een aantal specifieke punten gewijzigd werd ten opzichte 

van de onderscheiden MER-screenings die gevoegd werden bij de bouwaanvragen binnen het 

verkavelingsakkoord Extensa.” Ze meent dat de huidige beslissing dat ook het toonvoorbeeld 

is van “het in de bijdrage van H. SCHOUKENS aangehaalde risico dat een gemeente de 

beslissing over de MER-screening ook kan ‘misbruiken’ teneinde bepaalde projecten die zij 

niet genegen is, in de kiem te smoren”. Die conclusie wordt volgens haar nog versterkt 

wanneer gekeken wordt naar de specifieke punten waarop de vergunningsaanvraag voor het 

huidige perceel werd aangepast (mail van 26 november 2019, stuk 37), waaruit blijkt dat de 

term ‘stedenbouwkundige vergunning’ door ‘omgevingsvergunning’ vervangen werd, de 

verwijzing naar ‘milderende maatregelen’ geschrapt werd en eraan werd toegevoegd dat de 

conclusies uit de waternota van Antea Group anno 2019 nog steeds geldig zijn. Het is volgens 

haar dan ook bijzonder merkwaardig dat in de bestreden beslissing nog passages terug te 

vinden zijn die verwijzen naar ‘milderende maatregelen’, er geoordeeld wordt dat het voorwerp 

van de aanvraag onduidelijk is omdat in de project-m.e.r.-screeningsnota aangegeven wordt 

dat de aanvraag betrekking heeft op een ‘stedenbouwkundige vergunning’ en er gesteld wordt 

dat de project-m.e.r.-screeningsnota van 2017 dateert en het technisch verslag 

waterhuishouding van 2015, wat de indruk geeft dat de aangereikte inlichtingen gedateerd of 

onvolledig zijn. De verzoekende partij herhaalt dat de MER-deskundige de MER-screening 

aan een update, op de hierboven vermelde punten, werd onderworpen. De MER-screening 

zelf dateert dan ook van 25 november 2019 en is niet gedateerd. De verzoekende partij besluit 

dat de verwerende partij de verzoekende partij de toegang tot de vergunningsprocedure 

ontzegt op willekeurige gronden, terwijl haar discretionaire bevoegdheid beperkt was door de 

al beschikbare informatie en het standpunt dat ze tijdens overlegmomenten had ingenomen.  

 

In het tweede middelonderdeel van het tweede middel bekritiseert de verzoekende partij dat 

de milderende maatregelen die de verzoekende partij in haar project-m.e.r.-screeningsnota 

liet opnemen en in haar aanvraag heeft verwerkt, in de bestreden beslissing worden gebruikt 

om te stellen dat het project toch aanzienlijke milieugevolgen heeft. Die maatregelen maken 

integraal deel uit van het project. De verwerende partij haalt het doel van een project-m.e.r.-

screening onderuit, aangezien de studie naar de milieueffecten van een project net als doel 
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heeft om na te gaan of een project milieumatig met de onmiddellijke omgeving verenigbaar is, 

dan wel onder welke voorwaarden deze verenigbaarheid kan worden gegarandeerd. Ze 

verwijst naar artikel 4, vierde lid van Richtlijn 2011/92/EU, die volgens haar afdoende duidelijk 

is om rechtstreekse werking te hebben. De verwerende partij is verplicht rekening te houden 

met informatie over milderende maatregelen. Dat wordt ook zo in Belgische rechtsleer 

geïnterpreteerd. De verzoekende partij benadrukt opnieuw dat ook de MER-deskundige de 

mening toegedaan is dat de gemeente de zaken ‘omdraait’ (stuk 2 verzoekende partij) en 

onder meer stelt dat “in de project-mer-screening […] enkel aanbevelingen [staan], dit om 

beperkt negatieve (dus geen aanzienlijke negatieve) effecten te reduceren. […] Er wordt echter 

besloten dat deze voorwaarden zullen opgenomen worden in de lasten gekoppeld aan het  

verkavelingsakkoord, waardoor deze aandachtspunten/voorwaarden in principe deel uitmaken 

van het projectvoornemen en bijgevolg niet als milderende maatregel worden opgelegd”. De 

verzoekende partij somt de maatregelen op die voorgesteld worden in de project-m.e.r.-

screeningsnota  en die door de verwerende partij op geen enkele wijze in de motieven van de 

bestreden beslissing betrokken zijn geweest (p. 58-59 verzoekschrift). Ze onderlijnt onder 

meer dat de achterliggende tuinen gevrijwaard blijven van ontbossing waardoor een 40 tot 80 

meter brede corridor blijft bestaan waarlangs de bestaande dier- en plantensoorten kunnen 

migreren (p. 26-27 van de MER-screening). Ze benadrukt dat uit de voortoets passende 

beoordeling blijkt dat het voorgenomen project geen enkele significante impact heeft (p. 37 

van de MER-screening). Door niet in te gaan op de verschillende maatregelen die de 

initiatiefnemer in de project-m.e.r.-screening heeft uitgewerkt, noch de redenen op te geven 

waarom deze maatregelen onvoldoende zijn, heeft de verwerende partij de op haar rustende 

motiveringsplicht geschonden. Die onwettigheid wordt nog versterkt door het feit dat zowel 

Natuurpunt als het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de uitgewerkte screening 

bereid waren om hun medewerking te verlenen.  

 

In het derde middelonderdeel van het tweede middel betoogt de verzoekende partij dat de 

motivering in verband met heidevegetatie evenmin draagkrachtig is aangezien niet 

gemotiveerd wordt waarom het voor het huidige perceel voorziene natuurcompensatieplan 

onvoldoende is om aanzienlijke milieueffecten op dit punt te vermijden. In de eerste plaats 

doet de verwerende partij met de bestreden beslissing uitschijnen dat er voor de 17 aanvragen 

heidevegetatie zou verdwijnen, wat onjuist is aangezien dat slechts voor het perceel dat het 

voorwerp van de bestreden beslissing vormt het geval is. Het komt voor de verzoekende partij 

‘bevreemdend’ over dat de gemeente tot de aanwezigheid van eventuele aanzienlijke 

milieueffecten overgaat, “zonder hierbij ook maar enige overweging te wijden aan de 

specifieke dossiereigen elementen met betrekking tot het huidige perceel”. Ze wijst in dat 

verband opnieuw naar het natuurcompensatieplan, de keuze voor een sober concept met zo 
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weinig mogelijk verhardingen en het beperkt verdwijnen van heidevegetatie die ruimschoots 

zal worden gecompenseerd (illustratie met uittreksel uit het bomenplan). 

 

In het vierde middelonderdeel van het tweede middel stelt de verzoekende partij tenslotte dat 

de ontbossing van 2,2 ha niet automatisch ‘aanzienlijke’ milieueffecten genereert. Ze wijst erop 

dat voor een ontbossing groter dan 3 ha nog altijd een project-MER-ontheffing kan worden 

verkregen (bijlage II Project-MER-besluit, handleiding ontbossing van het Departement 

Omgeving). De verwerende partij motiveert volgens haar niet waarom de milieueffecten in 

kwestie wel als aanzienlijk kunnen worden gekwalificeerd. Ze herhaalt dat de verwerende partij 

niet is ingegaan op het natuurcompensatieplan dat ze voorstelde en dat de ontbossing op het 

perceel zeer beperkt blijft waarbij de achterste gedeelten van de percelen volledig gevrijwaard 

blijven waardoor een strook van 40 à 80 m breed behouden blijft voor migratie van de 

bestaande planten- en diersoorten.  

 

1.3. 

In het eerste middelonderdeel van het derde middel betoogt de verzoekende partij dat de 

discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij door het dossierverloop “dermate beperkt 

geworden is dat er sprake is van een de facto gebonden bevoegdheid om de aanvragen op 

dit punt ontvankelijk te verklaren”. Er werd alles aan gedaan om aan de bezorgdheden die de 

verwerende partij in het verleden uitte tegemoet te komen.  

 

Ze maakt onder meer melding van de bezorgdheid van de gemeente of artikel 90bis van het 

Bosdecreet op de aanvragen van toepassing was en gewerkt moest worden met een 

voorafgaande individuele ontheffing en dat er gedetailleerde bomenplannen moesten worden 

opgesteld. Ze verwijst naar een ‘uitgebreide selectie’ van mailverkeer van februari 2016 tot en 

met de zomer van 2019 omtrent intensief overleg over het boscompensatiedossier. Daaruit 

kan volgens haar blijken dat het toenmalige kabinet van de Vlaamse minister van omgeving, 

natuur en landbouw, alsook het Agentschap voor Natuur en Bos, de interpretatie dat kon 

worden gewerkt met een boscompensatiedossier met toepassing van artikel 90bis, §1, 4° 

Bosdecreet, ondersteunden. Er werden compensatiecontracten in natura met een bekende 

Vlaamse natuurvereniging afgesloten. De MER-deskundige had zich omtrent de inplanting 

neutraal opgesteld. Het vraagstuk omtrekt de toepassing van de klassieke boscompensatie is 

volgens de verzoekende partij ‘uitgeklaard’.  

 

Wat betreft het niet voldoen aan de gewestelijke hemelwaterverordening blijkt dat al het 

hemelwater op het eigen perceel kan worden gebufferd en een hemelwaterput van 5000 liter 
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wordt voorzien per perceel. Ook het gegeven van opsplitsing van de percelen werd opgelost 

door een beroep te doen op de rechtsfiguur van de splitsing.  

 

Ook aan het vijfde punt (het gedetailleerder uitwerken van een project-m.e.r.-screeningsnota) 

werd voldaan. Tijdens de overlegmomenten werd nooit enige opmerking over het gebruik en 

de inhoud van de project-m.e.r.-screeningsnota geuit. Ze verwijst opnieuw naar een 

vergadering met betrekking tot een testdossier einde mei 2016 (stuk 21) waaruit blijkt dat de 

milieueffecten enkel op kleine, technische punten werden besproken. Over de (zeer beperkte) 

ontbossing en het (zeer beperkt) verdwijnen van heidevegetatie werden dan geen 

opmerkingen gemaakt. Ook de MER-deskundige benadrukte in een mail (stuk 2) dat “op basis 

van de huidige gekende informatie […] een effectenbeoordeling in een project-MER wellicht 

geen andere conclusie [zal] opleveren”, een oordeel dat ook in dit dossier actueel is. De hele 

discussie is volgens de verzoekende partij ‘uit den boze’ en ‘artificieel’: er is immers gekozen 

voor compensatie in natura en de aanvrager werd ertoe bewogen om meer te betalen dan 

gebruikelijk is voor een klassieke boscompensatie. Daarnaast is een apart contractueel 

engagement aangegaan om de kostbare heide (die ook al ruimschoots verdwenen is) volledig 

terug te planten in natuurgebied.  

 

In het tweede onderdeel van het derde middel betoogt de verzoekende partij dat de gemeente 

Kapellen “het op haar rustende zorgvuldigheidsbeginsel [heeft] geschonden door niet over te 

gaan tot het opvragen van bijkomende informatie met betrekking tot de andere vier punten van 

onontvankelijkheid”. De verzoekende partij citeert de ‘punten 2 tot 5’ waarin ze “een aantal 

gronden voor onvolledigheid, bovenop het motief i.v.m. de MER” leest.  

 

Het gaat volgens haar om informatie die onvolledig is (punten 3 en 4), dan wel informatie die 

samengevat en/of geactualiseerd moet worden (punt 5)  of onduidelijk is (punt 2). De overheid 

moet volgens de verzoekende partij pragmatisch handelen en waar mogelijk gebruik maken 

van de mogelijkheid om ontbrekende informatie op te vragen binnen de termijn van 30 dagen 

(memorie van toelichting, Vl. Parl., 2013-2014, stuk 2334, nummer 1/36). Door van die 

mogelijkheid geen gebruik te maken, heeft de verwerende partij onzorgvuldig en onredelijk 

gehandeld. Punt 3 heeft bovendien betrekking op de beoordeling van de aanvraag ten gronde.  

Punten 3 en 4 gingen immers om informatie waarvan de verwerende partij aan de verzoekende 

partij de vraag had kunnen stellen om deze aan te leveren. De verwerende partij had op basis 

van punt 5 een samenvatting kunnen vragen, waartoe ze de verzoekende partij niet de kans 

heeft gegeven. De complexiteit van de aanvraag werd perfect opgevangen n.a.v. de memo 

synchro, gevoegd in het loket bij indiening van de bouwaanvraag. De verzoekende partij wijst 

erop dat “het bouwen van 17 villa’s in kwetsbaar gebied, aan de rand van een zeer oud 
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golfterrein (1905, samen met Pau de oudste golf van Europa) geen alledaagse operatie is en 

dat we niet mogen doen alsof dat onze neus bloedt”. Het is volgens de verzoekende partij 

evident dat een evenwicht moet worden gezocht tussen de expliciete rechtsbescherming die 

artikel 7.5.5 VCRO biedt en de enorme omzichtigheid die in deze dossiers aan de dag is 

gelegd. Het verwijt dat de diverse memo’s en een memo synchro net worden aangegrepen om 

de onontvankelijkheid van het dossier te bepleiten terwijl ze net inzicht willen bieden, is volgens 

de verzoekende partij te gek voor woorden.  

 

Punt 2 bevat een irrelevante opmerking over een verkeerd gebruikt begrip. Ook de opmerking 

over mogelijke vegetatiewijzigingen had kunnen worden opgevangen met een vraag om 

informatie (zij het dat de verwerende partij had kunnen afleiden dat de vegetatiewijzigingen in 

deze niet vergunningsplichtig waren). Ook hier blijkt dat de gemeente Kapellen onzorgvuldig 

is geweest en de bestreden beslissing bestaat uit knip-en plakwerk uit de vorige beslissingen. 

Uit een mail van de MER-deskundige van 26 november 2019 (stuk 37) blijkt immers dat de 

term ‘stedenbouwkundige vergunning’ door omgevingsvergunning vervangen werd, en er 

geen sprake  van een onduidelijk voorwerp kan zijn. De gedateerdheid van bepaalde stukken 

blijkt evenmin aangezien ze in het kader van deze aanvraag werden geüpdatet door erop te 

wijzen dat de conclusies van de waternota van 2015 nog altijd geldig zijn. De MER-

screeningsnota dateert van 25 november 2019. De verzoekende partij besluit dat de bestreden 

beslissing in de eerste plaats een uiting vormt van de wens van de verwerende partij haar 

project te blokkeren.  

 

De verzoekende partij betoogt in het derde middelonderdeel van het derde middel ten slotte 

dat de verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden heeft door in de bestreden 

beslissing geen rekening te houden met de verschillende dossiereigen elementen van de 

aanvraag. De verwerende partij is volgens haar niet overgegaan tot een deugdelijke 

inventarisatie van feitelijke en juridische elementen. Ze wijst erop dat de aanvraag onder meer 

gelegen is binnen een ander verkavelingsakkoord (Mahieu) dat al grotendeels tot ontwikkeling 

werd gebracht en waarin er na de inwerkingtreding van het gewestplan nog verschillende 

vergunningen en stedenbouwkundige attesten werden afgeleverd voor percelen die eveneens 

in bosgebied gelegen zijn. Het voorwerp van de aanvraag grenst aan twee bebouwde percelen 

en is in de ruimere en onmiddellijke omgeving gelegen te midden van andere bebouwde 

percelen. De MER-screening werd aangepast wat de actualiteit van de waternota en de 

conclusie van de voortoets passende beoordeling betreft om verwarring door het begrip 

‘milderende maatregelen’ te voorkomen, de term ‘stedenbouwkundige vergunning’ werd 

vervangen door ‘omgevingsvergunning’. De verzoekende partij wijst op de aanwezigheid van 

heide op het perceel en de voorgestelde inspanningen inzake vermijdbare schade 
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(beperkingen verhardingen, sober plan) en een ruime natuurcompensatie ten opzichte van het 

beperkt verdwijnen van heidevegetatie. Ze wijst er ook op dat, om het de verwerende partij 

gemakkelijker te maken, in de verschillende begeleidende teksten werd aangegeven welke 

passages nieuw waren ten opzichte van de eerdere aanvragen binnen het 

verkavelingsakkoord Extensa, en er ook een memo handleiding bouwaanvraag werd gevoegd, 

waarmee de verwerende partij kennelijk geen rekening gehouden heeft. Ook aan de 

bemerking omtrent gedateerdheid is de verzoekende partij tegemoetgekomen. Uit het geheel 

blijkt opnieuw dat de verwerende partij het project eenvoudigweg wil blokkeren. 

 

De verzoekende partij vraagt op grond van voorgaande middelen dat de Raad zich in de plaats 

stelt, minstens een injunctie oplegt (artikel 37, §2 DBRC-decreet).  

 

2. 

De verwerende partij betwist alle middelen. 

 

2.1. 

Ze antwoordt wat het eerste middel betreft, dat ze gemotiveerd besliste tot onontvankelijkheid/ 

onvolledigheid van de vergunningsaanvraag omwille van het ontbreken van een project-MER, 

dan wel een ontheffingsbeslissing van de dienst MER. Ze stelt voorts dat er geen sprake is 

van de schending van het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Het is volgens haar 

totaal uit de lucht gegrepen om de eerste vergunningsaanvraag van 2013 met de huidige 

aanvraag te vergelijken, die aan de nu geldende bepalingen moet worden getoetst. De 

vaststelling van de verzoekende partij is bovendien manifest verkeerd waar ze aanneemt dat 

de verwerende partij in haar beslissing van 2013 zou erkend hebben dat een project-m.e.r.-

screeningsnota zou volstaan. Ook wat het zogezegd met Natuurpunt volledig onderhandelde 

dossier met het oog op inplanting van extra heide in een natuurreservaat bovenop de met 

Natuurpunt overeengekomen boscompensatie betreft, is uit de onontvankelijkheidsbeslissing 

van 2013 net gebleken dat er onvoldoende onderzoek werd gedaan naar de milieueffecten 

van het project. Die vaststelling ligt bovendien volledig in lijn met een recent arrest van de 

Raad waarin geoordeeld werd dat de vereiste van compenserende maatregelen impliciet 

aantoont dat er wel degelijk aanzienlijke milieueffecten zijn, en er bijgevolg niet met een 

project-m.e.r.-screeningsnota kan worden volstaan (RvVb, 17 april 2018, nummer 

RvVb/A/1718/0742). Uit geen enkel e-mailbericht, geen enkele voorbespreking en geen ander 

document blijkt dat de verwerende partij haar fiat zou hebben gegeven aan het louter uitvoeren 

van een project-m.e.r.-screeningsnota. De verwerende partij kon dat op dat ogenblik ook niet 

doen, maar kan de project-m.e.r.-screeningsnota in toepassing van artikel 22 OVD en 66 OVB 

pas beoordelen op het ogenblik van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de 
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omgevingsvergunningsaanvragen. Uit de bijgebrachte e-mails kan slechts blijken dat het 

dossier, zoals zovele, werd besproken met de gemeentelijke diensten, zonder dat er enige 

beleidslijn of verwachting werd gecreëerd. 

 

2.2. 

Wat het tweede middel, eerste middelonderdeel betreft, antwoordt de verwerende partij dat 

het buiten kijf staat dat de bestreden beslissing een formele motivering bevat met betrekking 

tot de project-m.e.r.-screeningsnota en de aanwezige milieueffecten, en duidelijk getoetst is 

aan de criteria van bijlage II van het DABM. Er werd immers rekening gehouden met de 

omvang van het ontwerp van het hele project, de locatie, het soort effect en de kenmerken van 

het potentiële effect. Het bouwen van 13 villa’s heeft vanzelfsprekend een enorme impact op 

het bosgebied. De soort en  de kenmerken van het potentiële effect betreft het verlies van 2,20 

ha bos en het verlies van zeer waardevolle heidevegetatie. Het is dan ook niet kennelijk 

onredelijk dat de verwerende partij beslist heeft om het dossier om deze reden onontvankelijk 

te verklaren.  

 

Wat het tweede middelonderdeel betreft, is het volgens de verwerende partij absoluut onjuist 

te stellen dat de milderende maatregelen niet kunnen worden aangewend om te besluiten dat 

het project aanzienlijke milieueffecten genereert. Uit het verzoekschrift zelf blijken talrijke 

milderende maatregelen, wat wel degelijk aantoont dat het integrale project aanzienlijke 

milieueffecten bevat. De beoordeling van de project-m.e.r.-screeningsnota ligt in lijn met de 

rechtspraak van de Raad van State en de Raad. Het motief van de verwerende partij houdt 

bijgevolg stand. 

 

Wat het derde middelonderdeel betreft, antwoordt de verwerende partij dat de lezing van de 

verzoekende partij manifest onjuist is. Het vermelden van de heidevegetatie is een onderdeel 

van de motivering rond de project-m.e.r.-screening en heeft in het geheel van de motivering 

zijn plaats. Er is wel degelijk heidevegetatie aanwezig die verloren zal gaan.  

 

Wat het vierde middelonderdeel betreft, antwoordt de verwerende partij dat ze de stelling van 

de verzoekende partij dat het verloren gaan van 2,20 ha bos niet per se impliceert dat het 

project aanzienlijke milieueffecten genereert, bevreemdend vindt. In de project-m.e.r.-

screeningsnota wordt door de aanvrager immers zelf toegegeven dat het verlies van bos 

algemeen wordt aanzien als een negatieve evolutie in het kader van het standstill-principe. In 

de project-m.e.r.-screeningsnota (p. 27) wordt toegegeven dat de ‘beperkte ontbossing’ en de 

verwijdering van de heidevegetatie beperkt negatief tot negatief kan worden beoordeeld. Het 

verlies aan bosvegetatie heeft bovendien een zeer groot negatief effect op de vleermuizen die 
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foerageren in dit gebied. In de project-m.e.r.-screeningsnota wordt daarover slechts in 

algemene zin gesteld dat de oppervlaktes die zullen ontbost worden voornamelijk relatief jonge 

bosvegetaties zijn met weinig tot geen ondergroei zodat de impact op de vleermuizen minder 

groot wordt beschouwd. Hieruit kan dus toch een invloed worden afgeleid, die echter niet 

afdoende onderzocht wordt. De ontbossing van 2,20 ha voor een deel van de 

aanvraagpercelen die volgens de biologische waarderingskaart worden gekenmerkt als een 

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen, is dan ook een 

draagkrachtig motief. De verwerende partij kan verwijzen naar richtlijnen van het Departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie met betrekking tot de aanzienlijke gevolgen van het verlies aan 

bos. 

 

2.3. 

Wat het derde middel, eerste middelonderdeel betreft, stelt de verwerende partij dat het klopt 

dat de meeste van deze bezorgdheden niet meer zijn opgenomen als weigeringsmotief in de 

bestreden beslissing. Op dat ogenblik was een andere aanvraag ingediend en ook de 

wetgeving op een aantal vlakken anders. Het is niet omdat een aantal bezorgdheden van 2013 

zijn weggewerkt, dat de aanvragen van 2019 per definitie ontvankelijk en volledig zijn.  

 

Wat het derde middel, tweede middelonderdeel betreft, antwoordt de verwerende partij dat er 

op de verwerende partij geen enkele decretale verplichting rust om de nodige tekortkomingen 

in het dossier informeel of op andere wijze op te vragen. Dat blijkt ook uit de parlementaire 

voorbereiding bij het OVD. De verwerende partij beschikt over een volledig discretionaire 

bevoegdheid om stukken al dan niet bijkomend op te vragen. Als een vergunningsaanvraag 

zoals in casu volstrekt onvolledig en/of onduidelijk is, kan het echter niet de bedoeling zijn dat 

de verwerende partij de manifest gebrekkige aanvraag op die manier remedieert. De 

aanvrager vervolledigt in een dergelijk geval zijn aanvraag en dient ze opnieuw in. Het is de 

verwerende partij dan ook een raadsel welk voordeel de verzoekende partij uit een 

vernietigingsberoep wil halen, terwijl ze veel sneller en eenvoudiger de aanvraag had kunnen 

vervolledigen.  

 

Wat het derde middel, derde middelonderdeel betreft, antwoordt de verwerende partij dat de 

bestreden beslissing niets overweegt in verband met de ligging van het perceel binnen het 

verkavelingsakkoord, en dan ook moeilijk valt in te zien waarom een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel zou voorliggen. De door de verzoekende partij doorgevoerde 

wijzigingen aan de dossierstukken omschrijft de verwerende partij als aspecten die “betrekking 

[hebben] op de formele kant van de bijgevoegde dossierstukken”. Het loutere feit dat de 

benaming ‘stedenbouwkundige vergunning’ door ‘omgevingsvergunning’ vervangen werd, kan 
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uiteraard niet ineens leiden tot een ontvankelijke aanvraag, hetzelfde geldt met de datum van 

de screening. Uit het dossier blijkt dat er nog steeds milderende maatregelen moeten worden 

opgelegd, zodat de conclusie dat een volwaardige project-MER moet worden opgemaakt, 

overeind blijft. Wat de natuurcompensatie van heidevegetatie betreft, stelt de verwerende partij 

dat de verzoekende partij vergeet te vermelden dat de beoordeling van de natuurtoets een 

onderdeel is ten gronde van de vergunningsbeoordeling, en niet relevant is in het kader van 

de ontvankelijkheidsbeslissing van het dossier. Uit niets blijkt dat de verwerende partij de 

aanvraag niet heeft beoordeeld op zijn merites en dat een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel voorligt.  

 

3. 

De tussenkomende partij stelt zich aan te sluiten bij de middelen die opgeworpen zijn door de 

verzoekende partij. 

 

3.1. 

Ze bevestigt wat het eerste middel betreft dat de gemeente Kapellen haar beslissing genomen 

heeft op basis van informatie die tijdens het proces van bestuurlijk overleg in 2013-2016 werd 

overgemaakt en waarover zij ook ervoor beschikte. In dat hele voorafgaande overleg werd 

nooit enige opmerking gemaakt over het feit dat met een MER-screening gewerkt werd. De 

tussenkomende partij stelt zich wat het feitenverloop betreft aan te sluiten bij hetgeen op p. 

28-32 van het verzoekschrift gesteld wordt. Ze bevestigt dat op de vergadering omtrent het 

testdossier slechts kleinere punten met betrekking tot milieueffecten besproken werden en dat 

de gemeente Kapellen wel degelijk rechtmatige verwachtingen gecreëerd heeft. Ze wijst erop 

dat externe deskundigen dezelfde mening zijn toegedaan als de vergunningsaanvragers. Ze 

voert een betoog dat identiek is vanaf p. 17 tot 19 van de schriftelijke uiteenzetting met p. 14 

tot 16 van de wederantwoordnota van de verzoekende partij.  

 

3.2. 

De tussenkomende partij stelt wat het tweede middel betreft dat het “sterk gelijklopend is met 

de argumentatie die gehanteerd wed voor de verzoekschriften tot nietigverklaring binnen het 

verkavelingsakkoord Extensa” en ze zich erbij aansluit.  Ze voert wat de vier middelonderdelen 

betreft een betoog dat aanleunt bij dat van de verzoekende partij (die dezelfde raadsman 

heeft).  

 

3.3. 

De tussenkomende partij voert wat het derde middel betreft een betoog dat in sterke mate 

gelijkloopt met dat van de verzoekende partij. Wat het derde onderdeel van het derde middel 
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betreft, beperkt ze zich ertoe te stellen dat het derde onderdeel van het derde middel enkel 

betrekking heeft op de door de verzoekende partij ingediende vergunningsaanvraag binnen 

het verkavelingsakkoord Mahieu. 

 

Ze stelt zich verder volledig aan te sluiten bij het verzoek tot indeplaatsstelling, minstens het 

opleggen van een injunctie.  

 

4. 

4.1. 

De verzoekende partij voegt aan haar betoog wat het eerste middel betreft toe dat ‘opvalt’ dat 

de verwerende partij niet ingaat op de ‘talrijke bewijsstukken’ die de verzoekende partij heeft 

aangereikt waaruit blijkt dat ze gedurende jaren het team van onafhankelijke MER-

deskundigen op het spoor van een MER-screening zette. Ze leidt daaruit af dat de verwerende 

partij het gedetailleerde feitenrelaas niet betwist. De citaten van rechtspraak waarnaar de 

verwerende partij verwijst hebben betrekking op “gans andere feitelijke constellaties dan 

degene die hier aan de orde is”.   

 

Het vertrouwensbeginsel werd wel degelijk geschonden en het ‘contra legem’- beginsel vindt 

geen toepassing. Het is immers perfect mogelijk om in alle wettigheid tot de conclusie te komen 

dat de projecten geen aanzienlijke milieueffecten zullen genereren. De verwerende partij heeft 

vertrouwenwekkende handelingen gesteld door in al die jaren niet op te merken dat een 

project-m.e.r.-screeningsnota niet kon volstaan. De schending van het rechtszekerheids- en 

het vertrouwensbeginsel volgt niet enkel uit de onontvankelijkheidsbeslissing van 2013, maar 

ook uit de vele bestuurlijke overlegmomenten. Uit de onontvankelijkheidsbeslissing van 2013 

blijkt geenszins dat een project-m.e.r.-screeningsnota niet kon volstaan, enkel dat die diende 

te worden uitgebreid. De stelling van de verwerende partij dat ze gelet op de letter en de aard 

van de MER-regelgeving niet geacht kan worden al op voorhand een standpunt te hebben 

ingenomen, is volgens de verzoekende partij misleidend en miskent de essentie van het 

middel, dat erin bestaat dat de gemeente zelf haar beoordelingsruimte dermate beperkt heeft 

dat het onzorgvuldig is om nog een ander standpunt in te nemen. De gemeente motiveert ook 

voor dit dossier niet waarom, ondanks het beperkte en sobere bouwconcept (dat voor alle 

percelen geldt) er toch aanzienlijke milieueffecten zouden kunnen optreden.  

 

De verwerende partij zou evenmin ingaan op het gegeven dat de MER-screening door het 

kabinet van de toenmalig Vlaams Minister van Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos 

en een belangrijke Vlaamse natuurvereniging positief onthaald werd, dat de conclusie versterkt 

dat de verzoekende partij er rechtmatig van mocht uitgaan dat de gemeente ook die mening 
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toegedaan was. De verzoekende partij wijst erop dat de verschillende overlegmomenten die 

plaatsvonden wel degelijk betrekking hadden op één en hetzelfde dossier in de vorm zoals het 

nu werd ingediend en het wel degelijk de verwerende partij zelf betreft die 

vertrouwenwekkende handelingen heeft gesteld.  

 

Het klopt evenmin dat de verzoekende partij de schending van het rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginsel enkel zou afleiden uit het gegeven dat er in de 

onontvankelijkheidsbeslissing van 2013 geen kritiek of bedenking werd geformuleerd met 

betrekking tot de project-MER-screening. Uit die beslissing van 2013 blijkt wel degelijk dat 

enkel sprake is van een uitbreiding van de project-m.e.r.-screeningsnota, niet van aanzienlijke 

milieueffecten op basis waarvan het project vermoedelijk onderworpen diende te worden aan 

een ontheffingsbeslissing van de dienst MER, dan wel een project-MER.  

 

De verzoekende partij herhaalt dat ook de externe deskundige van mening is dat de 

verzoekende partij bepaalde verwachtingen heeft gecreëerd, maar niet heeft gehonoreerd, en 

zet uiteen hoe het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel in rechtsleer en rechtspraak 

wordt ingevuld.  

 

4.2. 

De verzoekende partij dupliceert wat het tweede middel, eerste middelonderdeel betreft haar 

in het verzoekschrift opgenomen theorie dat de bestreden beslissing getuigt van misbruik om 

een project dat de verwerende partij niet genegen is in de kiem te smoren. De verzoekende 

partij stelt verder dat de verwerende partij haar beslissing gebaseerd heeft op gegevens 

waaruit blijkt dat ze het dossier niet ernstig onderzocht heeft, zonder ook maar één goede 

reden aan te geven waarom ze het niet eens is met het onderbouwde oordeel van de MER-

deskundigen die uitdrukkelijk oordeelden dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten 

zijn.  

 

Ze citeert de overwegingen in de project-m.e.r.-screeningsnota waaruit blijkt dat wel degelijk 

rekening werd gehouden met de gegevens van de biologische waarderingskaart. Ze citeert 

eveneens overwegingen waaruit blijkt er geen aanzienlijke negatieve effecten omwille van 

rechtstreeks biotoopverlies of barrièrewerking worden verwacht.  Ze neemt de reactie van de 

MER-deskundige op de antwoordnota van de verwerende partij in de 13 andere beroepen in 

de wederantwoordnota op. Ze benadrukt dat nergens in de bestreden beslissing één 

overweging te vinden valt waaruit blijkt om welke reden de verwerende partij zich niet akkoord 

kan verklaren met de conclusie van onafhankelijke MER-deskundigen en stelt dat de 

discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij niet onbeperkt is.  
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De verzoekende partij antwoordt wat het tweede middel, tweede middelonderdeel betreft dat 

het duidelijk is dat de verwerende partij de zaken omdraait. Ze benadrukt dat de huidige 

regelgeving expliciet de mogelijkheid voorziet om bij beoordeling of een project aanzienlijke 

milieueffecten teweegbrengt, rekening te houden met de milderende maatregelen voorgesteld 

door de initiatiefnemer van het project. Dat de beoordelende overheid die maatregelen ook 

verplicht bij haar beoordeling dient te betrekken blijkt volgens haar uit geciteerde rechtsleer. 

De verzoekende partij herhaalt dat de MER-deskundige ook van oordeel is dat de milderende 

maatregelen in de vergunningsaanvraag vertaald zijn. De verwerende partij heeft de door de 

aanvrager voorgestelde maatregelen allerminst in haar beoordeling betrokken. De bestreden 

beslissing bevat ook geen enkel motief waaruit blijkt dat het om compenserende maatregelen 

zou gaan, en dat nu aanvoeren, betreft volgens de verzoekende partij “een ontoelaatbare 

motivering post factum”. De verwerende partij heeft de op haar rustende motiveringsplicht 

geschonden. De onwettigheid wordt nog versterkt door het gegeven dat zowel Natuurpunt als 

het Agentschap voor Natuur Bos op basis van de uitgewerkte MER-screening bereid waren 

hun medewerking te verlenen.  

 

De verwerende partij begrijpt volgens haar niet dat niet elk project waar milderende 

maatregelen vertaald zijn in de vergunningsaanvraag, aanzienlijke milieueffecten genereert. 

De geciteerde rechtspraak van de Raad die de verwerende partij aanhaalt heeft betrekking op 

compenserende maatregelen, die werden genomen om milieueffecten die uitgaan van het 

project, te compenseren op een locatie die buiten het eigenlijke projectgebied valt. De 

maatregelen van bos- en heidecompensatie zijn enkel ingegeven vanuit wettelijke 

verplichtingen hiertoe en niet om te vermijden dat er aanzienlijke milieueffecten zullen 

optreden. Dat de verwerende partij geen voorbeelden aanbrengt van bijkomende maatregelen 

die bovenop de reeds geïntegreerde maatregelen moeten worden genomen, toont aan dat de 

verwerende partij de project-m.e.r.-screeningsnota onvoldoende onderzocht heeft. De 

verzoekende partij zet uitgebreid uiteen waarom de door de verwerende partij geciteerde 

rechtspraak niet relevant is.  

 

De verzoekende partij vestigt er wat het tweede middel, derde middelonderdeel betreft 

opnieuw de aandacht op dat de gemeente Kapellen onvoldoende aangeeft waarom ze zich 

niet akkoord kan verklaren met de conclusie van een onafhankelijke MER-expert die heeft 

vastgesteld dat noch het project op zich, noch de combinatie met de volledige set aan 

aanvragen, aanleiding zal geven tot aanzienlijke milieueffecten. In de conclusie over het 

milieueffect van heideverlies in combinatie met ontbossing staat te lezen dat “algemeen kan 

besloten worden dat de beperkte “ontbossing’ en de verwijdering van de heidevegetatie 
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beperkt negatief tot negatief kan beoordeeld worden. Aanzienlijk negatieve effecten omwille 

van rechtstreeks biotoopverlies worden er niet verwacht” (p. 26-27 project-m.e.r.-

screeningsnota). Ze verwijst opnieuw naar de reactie van MER-deskundigen naar aanleiding 

van de antwoordnota van de verwerende partij.  

 

Wat het tweede middel, vierde middelonderdeel betreft, betoogt de verzoekende partij opnieuw 

dat de verwerende partij volledig nalaat aan te wijzen waarom volgens haar de milieueffecten 

met betrekking tot ontbossing wel te kwalificeren zijn als aanzienlijk, in contrast met de sterk 

onderbouwde conclusie van de MER-deskundigen. De verzoekende partij voegt aan haar 

(initieel) betoog toe dat in de onontvankelijkheidsbeslissing van de gemeente Kapellen geen 

enkele overweging terug te vinden is over het volgens haar ‘zeer groot negatief effect op de 

vleermuizen’. Het betreft een motivering post factum. Ze verwijst naar de passages op pagina 

14, 24 en 27-28 van de project-m.e.r.-screeningsnota voor één van de percelen, de voortoets 

passende beoordeling waarin de impact op vleermuizen werd nagegaan (o.a. p. 37) en de 

conclusie omtrent die voortoets (opgenomen op pagina 37 van de project-m.e.r.-

screeningsnota). Ze stelt dat de screeningsnota melding maakt van de aanwezigheid van 

vleermuizen als aanwezige natuurwaarde (p. 14), de verschillende soorten vleermuizen 

worden beschreven (p. 24) en geoordeeld wordt dat ook daar geen aanzienlijk negatieve 

milieueffecten te verwachten zijn (p. 27-28). Het beeld dat de verwerende partij tracht te 

schetsen als zou de project-m.e.r.-screeningsnota op vele vlakken onvolledig of onnauwkeurig 

zijn, strookt dan ook niet met de inhoud van de screeningsnota. Niet alleen de aanwezigheid 

van jonge bosvegetatie met weinig tot geen ondergroei bracht de MER-deskundigen tot het 

oordeel dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn, maar ook het feit dat de 

vleermuizen ook na de uitvoering van het project de Antitankgracht zullen kunnen blijven 

gebruiken als migratieroute. 

 

4.3. 

Wat het derde middel, eerste middelonderdeel betreft, voegt de verzoekende partij nog toe 

aan haar betoog dat het middelonderdeel in de eerste plaats gericht is op het motief in de 

bestreden beslissing dat de gemeente Kapellen ondanks de gedetailleerde project-m.e.r.-

screeningsnota nog van oordeel is dat er aanzienlijke milieueffecten zullen zijn. Het gegeven 

dat steeds tegemoet gekomen werd aan de eisen van de gemeente Kapellen en plots nu niet 

akkoord kan worden gegaan, toont volgens de verzoekende partij aan dat de verwerende partij 

de MER-screening gebruikt om het project op onrechtmatige wijze te blokkeren. De 

verwerende partij slaagt er niet in aan te geven waarom de conclusies van de MER-

deskundigen niet juist zijn. Op het moment van het ‘testdossier’ einde mei 2016 werd geen 

enkele bemerking gemaakt over het gebruik van een project-m.e.r.-screeningsnota.  
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Wat het derde middel, tweede middelonderdeel  betreft,  stelt de verzoekende partij dat waar 

de gemeente Kapellen aanvoert dat geen enkele decretale bepaling bestaat die ertoe verplicht 

om bijkomende informatie op te vragen, de verwerende partij aan de invulling van die bepaling 

in de parlementaire voorbereiding voorbijgaat, die een pragmatische houding vooropstelt. Wat 

de vier andere punten van onontvankelijkheid betreft had de verwerende partij eenvoudig 

bijkomende informatie kunnen opvragen bij de verzoekende partij, wat ze heeft nagelaten. Dat 

het om een manifest gebrekkige aanvraag gaat, betreft een verkeerde voorstelling van zaken. 

De aanvraag kent wel degelijk een duidelijke structuur. Bepaalde zaken over de toepassing 

van de wetgeving werden expliciet op vraag van de verwerende partij uitgeklaard. Een 

overzicht van de verschillende deelmemo’s kon worden gevonden op p. 1 van de ‘handleiding 

bij de bouwaanvraag’.  

 

Wat punt 5 betreft is het de verzoekende partij een raadsel hoe een zogenaamde veelheid aan 

toelichtende documenten kan leiden tot de onontvankelijkheid van de aanvraag. Punt 2, waar 

de verzoekende partij wordt verweten de term ‘stedenbouwkundige vergunning’ te hebben 

gehanteerd in plaats van omgevingsvergunning, kan de bestreden beslissing op zich niet 

schragen omdat nu wel het begrip omgevingsvergunning werd gebruikt. Uit het feit dat de 

verzoekende partij geen vergunning voor vegetatiewijziging aanvroeg, kon worden afgeleid 

dat dit niet hoefde aangevraagd te worden. Wat punten 3 en 4 van de bestreden beslissing 

betreft, zijn dat geen redenen die de bestreden beslissing kunnen verantwoorden. Punt 3 heeft 

betrekking op de beoordeling van de aanvraag ten gronde, waardoor dit in principe niet in deze 

fase had mogen worden opgeworpen. Hetzelfde stelt zich bij stuk 4 van de bestreden 

beslissing. De uitklaring van dit standpunt had ook aan het Agentschap voor Natuur en Bos 

kunnen worden overgelaten bij het verlenen van haar advies tijdens de behandeling van de 

aanvraag ten gronde, voor zover dat al niet bleek uit het feit dat het Agentschap voor Natuur 

en Bos de boscompensatieformulieren behandelde, wat ze niet zou gedaan hebben moest 

eerst een ontheffing vereist zijn.  

 

Wat het derde middel, derde onderdeel betreft, stelt ze dat het verweer van de verwerende 

partij naast de kwestie is en herhaalt ze dat de aanvraag gelegen is in een ander 

verkavelingsakkoord (Mahieu) in een al ontwikkelde omgeving,  benadrukt ze dat de MER-

screening aangepast werd en dat de aanwezigheid van heide op het perceel zorgvuldig 

benaderd werd (natuurcompensatieplan, sober bouwproject met een minimum aan 

verhardingen), alsook in deze aanvraag in de verschillende begeleidende teksten de nieuwe 

passages in geel aangegeven waren om de verwerende partij aan te geven welke passages 

nieuw waren ten opzichte van eerdere aanvragen.  
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verwerende partij beslist de vergunningsaanvragen – met eensluidende individuele 

beslissingen – onontvankelijk en onvolledig te verklaren op grond van volgende motieven: 

(1) de nood aan een project-MER of ontheffingsbeslissing om de gevolgen op het milieu goed 

te kunnen inschatten. Omdat het project met de ingediende vergunningsaanvragen aan de 

Venuslei één ruimtelijk geheel vormt van een bepaalde schaal, gelegen is in bosrijk gebied, 

2,2 ha zal ontbost worden en biologisch waardevolle heidevegetatie zal worden vernietigd, 

lijkt het de verwerende partij dat de projecten samen mogelijks aanzienlijke milieueffecten 

kunnen hebben. Dat blijkt volgens haar ook uit het feit dat op diverse plaatsen “milderende 

maatregelen” worden voorgesteld; 

(2) het voorwerp van de aanvraag is onduidelijk. Zo bevat de project-m.e.r.-screeningsnota 

nog de foutieve vermelding dat de aanvraag een stedenbouwkundige vergunning in plaats 

van een omgevingsvergunning betreft en wordt niet aangegeven of de door te voeren 

vegetatiewijzigingen al dan niet vergunningsplichtig zijn; 

(3) de verduidelijking op grond van artikel 7.5.5 VCRO; 

(4) de verduidelijking wat ontbossing betreft. In beginsel is voor de ontbossing van bosgebied 

een ontheffingsbeslissing vereist. In een aantal nota’s wordt gesuggereerd dat een 

ontheffing niet nodig is bij toepassing van artikel 7.5.5 VCRO. Het is echter niet duidelijk of 

die redenering aan de basis ligt van de aanvraag. Er wordt verwezen naar een aantal 

overleggen met de hogere overheid en het Agentschap voor Natuur en Bos, maar het is 

onduidelijk of zij een formeel standpunt hebben ingenomen. Het blijkt voorts niet dat de 

‘gevolmachtigde’ die de overeenkomst ‘boscompensatie’ ondertekend heeft, effectief 

gevolmachtigd is. Het gebruikte boscompensatieformulier is verouderd; 

(5) het dossier bevat te veel toelichtende documenten om nog duidelijk te zijn. Ook moet 

zorgvuldig worden gescreend of de stukken nog actueel zijn. De project-m.e.r.-

screeningsnota dateert van december 2017, het technisch verslag waterhuishouding van 

juli 2015. Dat wekt minstens de indruk dat de aangereikte inlichtingen in een aantal 

gevallen gedateerd of onvolledig zijn.  

 

2. 

De verzoekende partij voert drie middelen aan die ze zelf, als volgt, samenvat (p. 22 

verzoekschrift): 

 

“… 
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1.) Schending van het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de plicht tot materiële motivering, nu de gemeente immers 

doorheen het bestuurlijk overleg nooit enige opmerking gemaakt heeft over het gegeven 

dat er gewerkt werd met een MER-screening, noch over het feit dat op basis van deze 

MER-screening de milieueffecten als niet-aanzienlijk kwalificeerden en er nu volgens 

de gemeente plots wel een volwaardig MER-rapport zou moeten opgesteld worden, dit 

terwijl de MER-screening meermaals besproken werd met de gemeente; 

2.) Schending van de motiveringsplicht die op de gemeente rust krachtens artikel 4.3.3 

DABM en artikel 66, lid 3 Omgevingsvergunningsbesluit, dewelke een omzetting 

vormen van Richtlijn 2011/92/EU zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/52/EU; zij kon 

immers niet meer rechtmatig beslissen dat er alsnog een volwaardig MER-rapport 

diende opgesteld te worden, minstens is deze beslissing gebrekkig gemotiveerd. 

3.) Schending van de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel die op de 

gemeente rust nu de gemeente toch een MER (of ontheffingsbeslissing) vereiste en niet 

is overgegaan tot het opvragen van bijkomende informatie met betrekking tot de andere 

vier punten in het bestreden besluit; tevens ligt een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel voor nu de discretionaire bevoegdheid van de gemeente, op 

basis van  de beschikbare informatie, als dusdanig zo beperkt is geworden, dat zij niet 

meer op rechtmatige wijze tot het oordeel kon komen dat het project aanzienlijke 

milieueffecten heeft en aldus een volwaardig MER-rapport noodzakelijk was en doordat 

zij geen rekening gehouden heeft met de verschillende specifieke dossiereigen 

elementen van de huidige aanvraag. 

…” 

 

Het eerste en tweede middel, alsook derde middel, eerste middelonderdeel gaan ervan uit dat 

de verwerende partij niet rechtmatig beslist heeft dat nog een project-MER aan de 

omgevingsvergunningsaanvraag moet worden gevoegd. Aan de oorsprong van die redenering 

ligt de in 2013 genomen beslissing tot onvolledigheid over vergelijkbare 

vergunningsaanvragen voor dezelfde percelen en de bestuurlijke overlegmomenten die 

plaatsvonden, waarin of waarop het gebruik van een project-m.e.r.-screeningsnota en de 

concrete inhoud ervan volgens de verzoekende partij niet door de verwerende partij 

bekritiseerd werd. In het derde middel, derde onderdeel, bekritiseert de verzoekende partij dat 

de verwerende partij onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de dossiereigen 

elementen van de aanvraag. 

 

3. 

De Raad stelt, in wat volgt, vast dat de bestreden beslissing door minstens twee 

draagkrachtige motieven, namelijk (1) het ontbreken van een project-MER of project-MER-

ontheffing en (2) het ontbreken van machtingsbeslissing voor ontbossing, geschraagd worden.  
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3.1. 

Het betoog van de verzoekende partij dat de verwerende partij niet (alsnog) kon vragen om 

een project-MER bij te brengen, kan in het licht van de motieven van de bestreden beslissing, 

niet overtuigen, niet het minst omdat de bestreden beslissing er ook de aandacht op vestigt 

dat een project-MER-ontheffingsbeslissing mogelijkerwijs ook kan volstaan.  

 

De verzoekende partij betwist niet dat de omgevingsaanvragen in uitvoering van de 

verkavelingsakkoorden ‘Extensa’ en ‘Mahieu’, minstens samen, een 

‘stadsontwikkelingsproject’ betreffen in de zin van (minstens) bijlage 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) en 

erkent dat de verwerende partij de aanvragen moet toetsen aan bijlage II van het decreet 

houdende algemene bepalingen milieubeleid (hierna: DABM).  

 

Artikel 4.3.2, §2bis DABM bepaalt dat de Vlaamse regering, aan de hand van de criteria die in 

bijlage II bij het DABM omschreven worden, de andere dan in paragrafen 1 en 2 vermelde 

categorieën van projecten aanwijst “waarvoor overeenkomstig dit hoofdstuk een project-MER 

of een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld”. Bijlage III bij het Project-MER-

besluit bepaalt de categorieën van projecten waarvoor in overeenstemming met artikel 4.3.2, 

§2bis en §3bis DABM een project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota opgesteld moet 

worden. 

 

Als met toepassing van artikel 4.3.3, § 2bis, van het DABM bij de vergunningsaanvraag een 

project-m.e.r.-screeningsnota is gevoegd, onderzoekt de bevoegde overheid, vermeld in 

artikel 15 OVD, of de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar die nota 

en beslist of er over het project een milieueffectrapport moet worden opgesteld (artikel 20 

OVD).  

 

Volgens artikel 21, laatste lid OVD kan de aanvrager, als de bevoegde overheid vermeld in 

artikel 20 OVD beslist dat er een MER over het project moet worden opgesteld, een 

gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting indienen bij de afdeling, 

bevoegd voor milieueffectrapportage overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 4.3.3, 

§3 tot en met §9, van het DABM. De beslissing van die afdeling is bindend voor de bevoegde 

overheid.  

 

Artikel 4.3.3, §3 DABM bepaalt: 
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“In de gevallen vermeld in artikel 4.3.2, § 2 en § 3, kan de initiatiefnemer een 

gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting indienen bij de 

administratie. 

Voor zover het voorgenomen project niet valt onder de toepassing van de lijst van 

projecten die door de Vlaamse regering overeenkomstig artikel 4.3.2., § 1, is 

vastgesteld, kan de administratie een project toch ontheffen van de verplichting tot het 

opstellen van een project-MER als ze oordeelt dat : 

1° vroeger al een plan-MER werd goedgekeurd betreffende een plan of programma 

waarin een project met vergelijkbare effecten beoordeeld werd of een project-MER 

werd goedgekeurd betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een 

herhaling, voortzetting of alternatief is, en een nieuw project-MER redelijkerwijze geen 

nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten; of 

2° een toetsing aan de criteria van bijlage II uitwijst dat het voorgenomen project geen 

aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze 

geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten.” 

 

Luidens artikel 66 OVB “onderzoekt het bevoegde bestuur de ontvankelijkheid en volledigheid 

van de vergunningsaanvraag”. Het resultaat van het onderzoek over de project-m.e.r.-

screening bevat in voorkomend geval: 

 

1° als besloten wordt dat een project-MER moet worden opgesteld, de belangrijkste 

redenen waarom een project-MER moet worden opgesteld, waarbij verwezen wordt 

naar de relevante criteria, vermeld in bijlage II van het DABM; 

2° als besloten wordt dat er geen project-MER hoeft te worden opgesteld, de 

belangrijkste redenen waarom er geen project-MER hoeft te worden opgesteld, waarbij 

verwezen wordt naar de relevante criteria, vermeld in bijlage II van het DABM, en, als 

de aanvrager die heeft voorgesteld, de kenmerken van het project of de geplande 

maatregelen om te vermijden of te voorkomen wat anders wellicht aanzienlijke nadelige 

milieueffecten zouden zijn geweest. 

Het bevoegde bestuur houdt, als dat relevant is, bij de beslissing, vermeld in het derde 

lid, rekening met de resultaten van de voorafgaande controles die zijn verricht, of met 

de beoordelingen van de effecten op het milieu die zijn gemaakt met toepassing van 

titel IV van het DABM of met toepassing van andere gewestelijke of federale 

regelgeving. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek wordt conform 

artikel 21 van het decreet van 25 april 2014 meegedeeld.” 
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Een project-m.e.r.-screeningsnota betreft een gemotiveerde nota op basis waarvan de 

initiatiefnemer moet aantonen dat er geen aanzienlijke milieueffecten verbonden zijn aan de 

uitvoering van zijn project. De screeningsnota is een essentieel instrument voor een correcte 

inschatting van de aan een project potentieel verbonden milieueffecten en bijgevolg ook voor 

het inschatten van de toepasselijkheid van de plicht tot het opstellen van een project-MER. 

 

De verwerende partij haalt aan dat het project samen met alle ingediende 

vergunningsaanvragen aan de Venuslei één ruimtelijk geheel vormt van een bepaalde schaal, 

gelegen is in bosrijk gebied, 2,2 ha zal ontbost worden en biologisch waardevolle 

heidevegetatie zal worden vernietigd en dat blijkt dat op diverse plaatsen in de screeningsnota 

‘milderende maatregelen’ worden voorgesteld. Uit ‘punt 5’ blijkt bovendien dat de verwerende 

partij haar twijfels heeft bij de actualiteit van de screeningsnota.  

 

De motieven van de bestreden beslissing waaruit volgt dat de verwerende partij “om deze 

gevolgen voor het milieu goed te kunnen inschatten” wil kunnen buigen op een project-MER, 

minstens een goedgekeurd ontheffingsverzoek, zijn niet kennelijk onredelijk,  kennelijk 

onzorgvuldig, duidelijk foutief en/of onvoldoende gemotiveerd.  

 

In het kader van de milieueffectrapportage ligt de nadruk op het zich al dan niet voordoen van 

“aanzienlijke milieueffecten”, inbegrepen de “cumulatieve effecten” die worden veroorzaakt 

door nog uit te voeren en/of reeds uitgevoerde projecten samen, hetgeen niet noodzakelijk 

samenvalt met of beperkt is tot het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Indien er sprake 

is van (relevante) cumulatieve effecten dient het geheel van projecten als vertrekpunt 

genomen te worden voor het bepalen van de toepasselijke bijlage van het project-MER-besluit 

en de vorm van milieueffectrapportering die van toepassing is. De milieueffectenrapportage 

houdt in dat in een MER “de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge 

samenhang op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden 

geanalyseerd en geëvalueerd, en aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke 

milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden”.  

 

De project-m.e.r.-screeningsnota die bij de vergunningsaanvraag gevoegd is, getiteld 

‘aanvraag omgevingsvergunning binnen het verkavelingsakkoord Mahieux te Kapellen’ 

onderkent de noodzaak “om de milieueffecten van enerzijds het afzonderlijke project te 

beschrijven (de stedenbouwkundige aanvraag van 1 perceel), maar anderzijds ook de 

cumulatieve effecten van alle 17 bouwaanvragen samen” (p. 9).  De screeningsnota 

onderzoekt uitdrukkelijk de potentiële milieueffecten van de omgevingsvergunningsaanvragen 
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die ‘in uitvoering’ van het verkavelingsakkoord ‘Extensa’ worden ingediend en de 

omgevingsvergunningsaanvraag die ‘in uitvoering’ van het verkavelingsakkoord ‘Mahieux’ 

wordt ingediend.  

 

Het uitgangspunt van de project-m.e.r.-screeningsnota’s is echter dat uitvoering wordt 

gegeven aan een ‘niet-vervallen’ ‘verkavelingsakkoord’, terwijl de beoordeling van het verval 

van het verkavelingsakkoord in principe pas kan geschieden nadat een 

omgevingsvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk wordt verklaard. De Raad merkt in 

dat verband op dat het verkavelingsakkoord ‘’Mahieu’ van 1958 zelf, bij gebrek aan concrete 

regelgeving op dat ogenblik, niet de toets van een milieueffectenrapportage kan hebben 

doorstaan.  

 

De project-m.e.r.-screeningsnota vermeldt dat op het perceel gelegen binnen het 

verkavelingsakkoord Mahieu een droge heidevegetatie aanwezig is, die vernietigd zal worden 

en “de vernietiging toch als negatief beoordeeld [dient] te worden, gezien dit habitattype 

specifiek werd aangemeld voor het nabijgelegen habitatrichtlijngebied. Voor dit perceel werd 

een compensatiedossier opgemaakt” (p. 36 project-m.e.r.-screeningsnota).  

 

Wat de mogelijke effecten van ontbossing op “landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie” 

betreft, wijst de project-m.e.r.-screeningsnota erop dat het project gelegen is binnen de 

relictzone “Franse en Grote Heide, domein Oude Gracht en Eikelenberg” en de Antitankgracht 

zelf die aangeduid is als beschermd landschap omwille van de historische, wetenschappelijke 

en esthetische waarde. Ter hoogte van de percelen sectie K, nummer 72a2, 71d, 72z en 72y 

zou die aanduiding als beschermd landschap vernietigd zijn.  

 

De project-m.e.r.-screeningsnota gewaagt qua biotoopverlies (p. 26) dat “verlies van bos […] 

echter algemeen aanzien [wordt] als een negatieve evolutie in het kader van het standstill-

principe. Er dient echter opgemerkt te worden dat dit type van bos gemakkelijk te compenseren 

is en er voor de soorten die er momenteel voorkomen veel uitwijkmogelijkheden zijn in de 

omgeving. Door de initiatiefnemers wordt er ook voor gekozen om voor de ontbossing een 

compensatie te voorzien in natura. Hiervoor zijn reeds de nodige stappen ondernomen.” De 

screeningsnota vermeldt nog dat “algemeen kan besloten worden dat de beperkte 

“ontbossing” en de verwijdering van heidevegetatie beperkt negatief tot negatief kan 

beoordeeld worden. Aanzienlijk negatieve effecten omwille van rechtstreeks biotoopverlies 

worden er echter niet verwacht”. (p. 26, eigen onderstreping). Of er aanzienlijke negatieve 

effecten omwille van onrechtstreeks biotoopverlies te verwachten zijn, wordt niet vermeld.  
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Anders dan de verzoekende partij dat ziet, blijkt niet dat het compenseren van bos louter 

uitvoering geeft aan regelgeving omtrent ontbossing. Het blijkt niet zonder meer dat  het geen 

compenserende maatregel betreft die ertoe strekt de (mogelijk aanzienlijke) milieueffecten die 

de projecten hebben, te compenseren (compenserende maatregel), eerder dan ze te 

voorkomen en verminderen (milderende maatregel). De vergunningverlenende overheid kan 

enkel beslissen dat er geen milieueffectrapport over het aangevraagd project moet worden 

opgesteld indien een toetsing aan de criteria van bijlage II DABM uitwijst dat het project geen 

aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu. Van elke voorgestelde milderende 

maatregel moet dus blijken dat die in wezen geen (verdoken) compenserende maatregel 

betreft. De compensatie van zowel heidevegetatie als het bos vindt niet plaats op de percelen 

van de omgevingsvergunningsaanvragen zelf.  

 

De uitgebreidheid, onafhankelijkheid en deskundigheid waarvan de project-m.e.r.-

screeningsnota volgens de verzoekende partij getuigt, doen geen afbreuk aan de relevante 

criteria waaraan het project met toepassing van bijlage II DABM getoetst moet worden.   

 

In het licht van de door de verwerende partij aangereikte gegevens kan de verwerende partij 

veeleer het tegengestelde van onzorgvuldig gedrag worden verweten. Een project-MER moet 

worden opgesteld door erkende MER-deskundigen en/of een erkende MER-coördinator 

(artikel 4.3.6 DABM) en moet worden goedgekeurd door het team MER (artikel 4.3.8 DABM). 

Een ontheffingsbeslissing veronderstelt ook de goedkeuring van dat team MER.  

 

Het spreekt voor zich dat het de verwerende partij toegelaten moet zijn om, als het haar 

voorkomt dat een project aanzienlijke milieueffecten kan genereren en de project-m.e.r.-

screeningsnota haar niet (volledig) kan overtuigen dat dit niet het geval zou zijn, daarover aan 

de hand van een project-MER of ontheffingsbeslissing (zo goed als mogelijk) uitsluitsel te 

vragen.  

 

Uit de gevoegde overtuigingsstukken blijkt niet dat de verwerende partij zelf op de beoordeling 

van de project-m.e.r.-screeningsnota is vooruitgelopen, wat ze in het licht van artikel 20 en 21 

OVD en artikel 66 OVD ook niet mocht doen.  

 

Bovendien staat niets de verzoekende partij in de weg om een verzoek tot ontheffing bij de 

bevoegde administratie in te dienen. Artikel 21, laatste lid OVD voorziet die mogelijkheid 

expliciet in het kader van een lopende procedure. Volgens artikel 4.3.3, §3 DABM kan alsnog 

een ontheffing van project-MER worden verleend als het team MER van oordeel is dat een 

toetsing aan de criteria van bijlage II uitwijst dat het voorgenomen project geen aanzienlijke 
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gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of 

bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. De verzoekende partij 

gaat in haar verzoekschrift echter kennelijk zelf aan die (door de verwerende partij uitdrukkelijk 

weergegeven) mogelijkheid voorbij en legt de nadruk ten onrechte op het feit dat de 

verwerende partij haar slechts de uitweg van een project-MER zou bieden. Dat is merkwaardig 

te noemen, zeker omdat de verzoekende partij van mening is dat haar screeningsnota 

dusdanig uitgewerkt is dat een project-MER redelijkerwijs geen nieuwe gegevens kan 

bevatten.  

 

3.2. 

De overige “vier punten”  – zoals de verzoekende partij ze omschrijft – kunnen volgens het 

derde middel, tweede middelonderdeel, volledig worden uitgeklaard door “over te gaan tot het 

opvragen van bijkomende informatie”. De verzoekende partij werpt in het verzoekschrift louter 

op dat de verwerende partij door het zgn. nalaten van het opvragen van extra informatie het 

zorgvuldigheidsbeginsel zou schenden.  

 

De beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, werken niet 

contra legem. De beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet tegen uitdrukkelijke wettelijke 

of reglementaire bepalingen worden ingeroepen. 

 

Uit artikel 19 OVD blijkt dat de verwerende partij over de mogelijkheid beschikt om de 

vergunningsaanvrager te verzoeken de ontbrekende gegevens of documenten aan de 

aanvraag toe te voegen, maar daartoe geenszins verplicht is:  

 

“… 

Als de vergunningsaanvraag onvolledig is, kan de bevoegde overheid, de gemeentelijke, 

provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de 

vergunningsaanvrager per beveiligde zending vragen om de ontbrekende gegevens of 

documenten aan de aanvraag toe te voegen en de termijn bepalen waarbinnen dit moet 

gebeuren. 

…” 

 

Uit de opsomming die de verwerende partij maakt, blijkt genoegzaam dat ze het opvragen van 

die hoeveelheid aan bijkomende stukken niet verkoos en er daarom voor opteerde om de 

vergunningsprocedure definitief stop te zetten. De verwerende partij kan bijgevolg niet worden 

verweten het zorgvuldigheidsbeginsel te hebben geschonden, in het bijzonder omdat artikel 
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19 OVD slechts in een mogelijkheid en geen verplichting voorziet om bijkomende gegevens 

en documenten op te vragen.  

 

3.3. 

De Raad volgt de interpretatie van de verzoekende partij, dat het opvragen van informatie over 

de vier punten had kunnen volstaan, niet.  

 

De verzoekende partij maakt minstens niet aannemelijk dat de verwerende partij wat ‘punt 4’ 

betreft, met name dat voor een ontbossing binnen bosgebied in beginsel een 

ontheffingsbeslissing nodig is met toepassing van artikel 90bis van het Bosdecreet, een 

duidelijk foutief standpunt heeft ingenomen.  

 

Overeenkomstig artikel 4.3.1, §4 VCRO is “ontbossen in de zin van artikel 4,15° van het 

bosdecreet van 13 juni 1990 […] verboden, tenzij daartoe een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden in de zin van artikel 

4.2.17, § 1, eerste lid, 3°, afgegeven wordt met inachtneming van de bepalingen van artikel 

90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990”. 

 

Artikel 90bis van het Bosdecreet bepaalt in de toepasselijke versie: 

 

“§ 1. Ontbossing is verboden tenzij mits het bekomen van een omgevingsvergunning 

in toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke ordening. Een omgevingsvergunning 

voor ontbossing of voor het verkavelen van gronden voor geheel of gedeeltelijk beboste 

terreinen kan niet worden verleend tenzij in de hierna vermelde gevallen : 

1° ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang zoals bepaald in 

artikel 4.1.1, 5°, en artikel 4.4.7, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

2° ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of 

industriegebied in de ruime zin; 

3° ontbossing of verkaveling in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of 

de ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemmingen 

woongebied of industriegebied in de ruime zin; 

4° ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling; 

5° ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen, op 

voorwaarde dat die ontbossing opgenomen is in een beheerplan dat is goedgekeurd 

op grond van artikel 25, 43, § 1, 43, § 2, of 43, § 3, van dit decreet, van artikel 34, § 1, 

van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
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milieu of opgenomen is in een natuurbeheerplan dat is goedgekeurd conform artikel 

16octies van het voormelde decreet. 

 

De omgevingsvergunning voor ontbossing of voor het verkavelen van gronden voor 

geheel of gedeeltelijk beboste terreinen wordt verleend na voorafgaand advies van het 

Agentschap. Het advies wordt verleend op verzoek van de vergunningverlenende 

overheid. Als het advies niet wordt verleend binnen dertig dagen, wordt het geacht 

gunstig te zijn. 

 

Voor andere ontbossingen of voor andere verkavelingen in geheel of gedeeltelijk 

beboste terreinen, dan deze genoemd in het eerste lid, kan de Vlaamse Regering, op 

individueel en op gemotiveerd verzoek van diegene die in aanmerking wenst te komen 

voor een vergunning tot ontbossen of een verkavelingsvergunning, de ontheffing 

toestaan van het verbod tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor 

ontbossing of voor het verkavelen van gronden voor geheel of gedeeltelijk beboste 

terreinen, met inachtneming van de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening en na 

advies van het Agentschap. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regelen inzake de 

ontheffing van dit verbod. 

 

Het is voor eenieder, met behoud van de toepassing van artikel 91, § 1 en § 2, van dit 

decreet, verboden om een onwettige ontbossing in stand te houden in ruimtelijk 

kwetsbare gebieden als vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.” 

 

Van een “ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling” is 

zonder meer geen sprake. Wat voorligt is slechts een verkavelingsakkoord, ongeacht het al 

dan niet vervallen karakter.  

 

Anders dan wat de verzoekende partij zonder meer lijkt aan te nemen, kan bij de beoordeling 

van de volledigheid van een omgevingsvergunningsaanvraag in principe niet worden 

vooruitgelopen op de beoordeling van het al dan niet intreden van het verval van een 

verkavelingsakkoord, dat een beoordeling ten gronde vergt.  

 

In de rand komt het de Raad voor dat de aanvraag niet op het eerste gezicht kan worden 

begrepen als “ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling” 

in de zin van artikel 90bis, §1, 4° Bosdecreet”. Dat luidens artikel 7.5.5 VCRO het verval van 

een verkavelingsakkoord in bepaalde gevallen niet kan worden tegengesteld aan personen 
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die zich erop kunnen beroepen (voor kavels waarvoor een vertrouwenswekkende handeling 

na het verval is gesteld), houdt de bevestiging in van het feit dat het verval van het 

verkavelingsakkoord aan alle andere personen dan de personen die zich erop kunnen 

beroepen wel kan worden tegengesteld, en dus principieel vervallen is. Evenmin kan een 

verkavelingsakkoord naar inhoud en rechtsgevolgen met een verkaveling worden 

gelijkgesteld.  

 

Volgens artikel 18 OVD bepaalt de Vlaamse Regering de inhoud van de vergunningsaanvraag. 

Luidens artikel 15, §1 OVB moet een vergunningsaanvraag voor projecten die 

vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen omvatten, worden ingediend bij de 

bevoegde overheid door gebruik te maken van het formulier, opgenomen in bijlage 1 van het 

OVB en de in dat formulier aangewezen addenda uit de addenda-bibliotheek die is opgenomen 

in bijlage 2 bij het OVB.  

 

Het formulier in kwestie, met name de aanvraag voor omgevingsvergunning, voorziet dat als 

de vergunningsaanvraag terreinaanlegwerken als ‘ontbossen’ bevat, in voorkomend geval een 

kopie van de ministeriële beslissing tot ontheffing van het verbod tot ontbossing als bijlage B23 

bij de aanvraag moet worden gevoegd.  

 

Addendum B23 bij het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt in dat verband dat het voorstel 

tot compensatie moet worden ingevuld op het formulier dat daarvoor bestemd is als de 

ontbossing gecompenseerd moet worden met toepassing van artikel 90bis van het Bosdecreet 

van 13 juni 1990, alsook in een voorkomend geval een kopie van de ministeriële beslissing tot 

ontheffing van het verbod tot ontbossing moet worden gevoegd als bijlage B23.  

 

Met haar verzoekschrift toont de verzoekende partij niet aan dat de ministeriële beslissing tot 

ontheffing van het verbod tot ontbossing niet bij de initiële aanvraag moest gevoegd worden.  

 

Het kan bijgevolg niet blijken dat de verwerende partij kennelijk foutief of kennelijk onzorgvuldig 

heeft vastgesteld dat mogelijk een ontheffingsbeslissing die artikel 90bis, §1, derde lid 

Bosdecreet vereist, aan het dossier moest worden gevoegd (wat de verzoekende partij 

overigens niet ontkent) en daarop haar beslissing tot onvolledigheid van de 

omgevingsvergunningsaanvraag (aanvragen) stoelt.  

 

De verzoekende partij kan ‘punt 4’, onder loutere verwijzing naar het zorgvuldigheidsbeginsel, 

dan ook bezwaarlijk afdoen als een niet-draagkrachtig motief dat op zich niet van die aard is 

de bestreden beslissing( te kunnen schragen.   
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De uiterst beperkte wettigheidskritiek die de verzoekende partij op het vierde punt uit, is 

bijgevolg niet pertinent.  

 

3.4. 

Het betoog van de verzoekende partij dat de aanvraag omwille van haar specifieke 

dossiereigen elementen tot diepgaander onderzoek en/of een gewijzigde motivering had 

moeten leiden in het kader van het ontvankelijkheidsonderzoek, overtuigt niet.  

 

De Raad stelt in dat verband vast dat de verzoekende partij een weinig consistent betoog 

voert.  

 

De verzoekende partij geeft immers aan dat screeningsnota weliswaar aangepast werd (de 

aan het dossier gevoegde screeningsnota ‘Aanvraag omgevingsvergunning binnen het 

verkavelingsakkoord Mahieu te Kapellen’ dateert van 25 november 2019), maar ook niet 

dermate dat opmerkingen van de eigen MER-deskundige die verband hielden met de 13 

andere aanvragen niet langer relevant zouden zijn. Op p. 14 van het verzoekschrift bevestigt 

ze dat “de inhoud van de MER-screening gevoegd bij de bouwaanvraag voor het huidige 

perceel, blijkens een mail van de MER-deskundige op 26 november 2019, hierbij gevoegd als 

stuk 37, slechts op een aantal specifieke punten gewijzigd werd ten opzichte van de 

onderscheiden MER-screenings die gevoegd werden bij de bouwaanvragen binnen het 

verkavelingsakkoord Extensa, punten waaraan de gemeente Kapellen zoals uitgewerkt in het 

derde onderdeel van het derde middel trouwens integraal aan voorbijgaat in de door haar 

genomen beslissing, blijft de inhoud van deze als stuk 2 gevoegde e-mail van 10 oktober 2019 

dan ook volkomen actueel […]”.  Uit datzelfde stuk 37 blijken de aanpassingen aan de project-

m.e.r-.screeningsnota eerder terminologisch en tekstueel, dan inhoudelijk van aard. Zo 

bevestigt de verzoekende partij dat de project-m.e.r.-screeningsnota van 25 november 2019 

enkel aan die van 2017 werd aangepast in de zin dat de term ‘stedenbouwkundige vergunning’ 

door ‘omgevingsvergunning’ vervangen werd, het begrip ‘milderende maatregelen’ uit de 

project-m.e.r.-screeningsnota geschrapt werd, en werd bevestigd dat de conclusies uit de 

waternota van Anteo Group “anno 2019 nog steeds geldig zijn”.  

 

Het ‘technisch verslag waterhuishouding Verkaveling Venuslei Kapellen’ dateert evenwel nog 

steeds van 2015. Op p. 58-59 van het verzoekschrift vermeldt de verzoekende partij een hele 

reeks maatregelen waarvan onduidelijk is of de schrapping van de term ‘milderend’ enige 

impact heeft op de aard van de maatregelen die worden voorzien, die identiek lijken aan de 

maatregelen voorzien in het kader van de uitvoering van het verkavelingsakkoord ‘Extensa’. 
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De opmerking in de bestreden beslissing (punt 2) dat de term ‘stedenbouwkundige vergunning’ 

nog gehanteerd werd, benoemt de verzoekende partij op p. 76 van het verzoekschrift zelf als 

een ‘irrelevante’ opmerking, die op zich niet van die aard kan zijn de bestreden beslissing te 

kunnen schragen, en bijgevolg ook niet tot de vernietiging ervan kan leiden wegens het 

overtollig karakter van het motief.  

 

Hetzelfde lijkt te kunnen worden gesteld wat ‘punt 5’ betreft, waarvan de verzoekende partij 

zelf aangeeft dat niet valt in te zien hoe de uitgebreidheid van de aanvraag tot een beslissing 

van onvolledigheid kan leiden. Ook dat motief is bijgevolg niet van die aard de bestreden 

beslissing te kunnen schragen en kan bijgevolg niet tot de vernietiging ervan leiden. 

 

Het gebrek aan actualiteit van de aanvraag blijkt niet per definitie een zinledig motief, 

aangezien de gedane aanpassingen veeleer tekstueel dan inhoudelijk blijken, zoals hierboven 

aangegeven, zoals door de verzoekende partij herhaaldelijk zelf in het verzoekschrift en 

wederantwoordnota wordt aangegeven. De verzoekende partij overtuigt niet dat het motief 

inhoudelijk onjuist is.  

 

3.5. 

De middelen worden verworpen. Op het verzoek tot indeplaatsstelling en ondergeschikt, 

injunctie, moet bijgevolg niet worden ingegaan.  

VIII. Kosten 

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 DBRC-decreet). 

 

De kosten van het beroep worden ten laste gelegd van de verzoekende partij.  De vraag van 

de verwerende partij om een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro toe te kennen, kan 

worden ingewilligd.  

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partij te 

laten. Ze beslist zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaat voor haar eigen 
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kosten. Anders bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure verzwaart 

voor de verzoekende en de verwerende partij. De tussenkomende partij kan niet worden 

verplicht tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding of die vergoeding genieten (artikel 

21, §7, zesde lid DBRC-decreet). Het verzoek van de tussenkomende partij om een 

rechtsplegingsvergoeding wordt daarom verworpen. 

 

IX. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van Marc BECKERS is ontvankelijk. 

 

2. Het beroep wordt verworpen. 

 

3. 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 

verwerende partij, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

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

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 22 juli 2021 door de zevende kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zevende kamer, 

Marino DAMASOULIOTIS Marc VAN ASCH 

 


	I. Voorwerp van het beroep
	II. Rechtspleging
	III. Feiten
	IV. Verwante procedures
	V. Tussenkomst
	VI. Ontvankelijkheid van het beroep
	A. Het belang
	Standpunt van de partijen
	Beoordeling door de Raad


	VII. Onderzoek van de middelen
	A. Eerste, tweede en derde middel
	Standpunt van de partijen
	Beoordeling door de Raad


	VIII. Kosten
	IX. Beslissing

