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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 16 september 2021 met nummer RvVb-A-2122-0053 

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0069-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Erwin DENRUYTER 

2. Hilde LEMMENS 

 

vertegenwoordigd door advocaat Johan VERSTRAETEN met 

woonplaatskeuze te 3000 Leuven, Fonteinstraat 1A bus 501 

 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Provincieplein 1 

 

Tussenkomende partij 

 

Jef TORFS 

 

vertegenwoordigd door advocaat Gerald KINDERMANS met 

woonplaatskeuze te 3870 Heers, Steenweg 161 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 1 oktober 2020 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 2 juli 2020, waarmee aan de 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een 

opslagloods met winkeltje, conciërgewoning en huisvesting voor max. 2 seizoenarbeiders 

(omgevingsnummer: 2019136702). 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen en derden tegen 

de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Aarschot van 7 

februari 2020 verworpen. 
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Het project ligt in 3200 Aarschot aan de Paapbosstraat 18 en heeft als kadastrale omschrijving 

1e afdeling, sectie C, perceel 0072/00E000. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 17 juni 2021. Ze hebben ingestemd 

met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak met toepassing van artikel 

85, §3 Procedurebesluit. 

III. Feiten 

Op 30 oktober 2019 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

bouwen van een opslagloods met winkeltje, conciërgewoning en huisvesting voor maximum 2 

seizoenarbeiders, gelegen in 3200 Aarschot aan de Paapbosstraat 18. 

 

Volgens de beschrijving in de bestreden beslissing gaat het om de bouw van twee gekoppelde 

nieuwbouwvolumes waarin een loods met een werkplaats en een winkel, een bureau en een 

woning worden ondergebracht. De gebouwen zullen onderdak bieden aan de activiteiten van 

een imkerij. 

 

Een eerdere aanvraag werd door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 

9 augustus 2019.  

 

Het perceel ligt in agrarisch gebied (gewestplan ‘Aarschot-Diest’). 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 8 november 2019 tot en met 7 december 2019. Er werden 

42 bezwaarschriften ingediend. 

 

De Provinciale dienst Waterlopen adviseert op 4 december 2019 voorwaardelijk gunstig. 
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De Vlaamse maatschappij voor watervoorziening adviseert op 13 december 2019 

voorwaardelijk gunstig. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 9 december 2019 gunstig.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Aarschot verleent op 7 februari 2020 

een omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen en derden op 11 maart 2020 bestuurlijk 

beroep aan bij de verwerende partij. 

 

De Provinciale dienst Waterlopen adviseert op 27 mei 2020 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 20 april 2020 gunstig.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 12 juni 2020 om het beroep 

in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Na de hoorzitting van 23 juni 2020 verklaart de verwerende partij het beroep op 2 juli 2020 

ongegrond en verleent een omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Tussenkomst  

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 1 december 2020 om in 

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

een beschikking van 12 januari 2021 de toelating om tussen te komen in de debatten. 
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V. Ontvankelijkheid van het beroep 

A. Het belang   

Standpunt van de partijen  

1. 

De eerste verzoekende partij stelt hinder te ondervinden van het project doordat haar uitzicht 

op de groene zone achter haar woning zal veranderen door de oprichting van een nieuwe 

loods. 

 

De tweede verzoekende partij woont in dezelfde straat als het project en haalt samen met de 

eerste verzoekende partij hinder aan van het verlies aan biodiversiteit door de bijenpopulatie 

en de wateroverlast door het gebouw en de verhardingen. Ze brengen foto’s bij van recente 

wateroverlast in de Paapbosstraat. Ook verwijzen ze naar de vaststelling van de provinciale 

omgevingsambtenaar dat er een probleem van wateroverlast bestaat. Tot slot halen ze 

verkeershinder aan door de aangevraagde winkel, zowel in de straat van de eerste als de 

tweede verzoekende partij.  

 

2. 

De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid niet. 

 

3. 

De tussenkomende partij betwist het belang bij de verzoekende partijen omdat ze te ver wonen 

van het perceel om er rechtstreekse of onrechtstreekse nadelen van te ondervinden. Er wordt 

ook niet gemotiveerd welke hinder de bijenpopulatie zou veroorzaken. Bovendien zijn de 

percelen aan de Haterbeekstraat hoger gelegen dan aan de Paapbosstraat, zodat er geen 

sprake kan zijn van wateroverlast. De tussenkomende partij verwijst in dat verband ook naar 

de aanleg van een bufferbekken. De door de verzoekende partijen bijgebrachte foto’s bewijzen 

niets volgens de tussenkomende partij. Ook kan er geen parkeerhinder zijn omdat er 

parkeerplaatsen worden voorzien en er niet bewezen kan worden dat er meer verkeer zou 

worden gegenereerd. 

 

4. 

De verzoekende partijen stellen in hun wederantwoordnota dat het niet vereist is dat de hinder 

absoluut zeker is. Het is ook een logisch gevolg dat de bijen van een imkerij minstens een 

mogelijke kans op hinder veroorzaken. De verzoekende partijen brengen nog een foto bij van 

28 januari 2021 van het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft, waarop de 
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waterproblematiek duidelijk te zien is. De Paapbosstraat is tot slot zo smal dat het extra verkeer 

naar de winkel wel degelijk voor hinder zal zorgen, in dezelfde straat als waar de tweede 

verzoekende partij woont.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Een beroep bij de Raad kan worden ingesteld door ‘het betrokken publiek’ (artikel 105, §2, 

eerste lid, 2° Omgevingsvergunningsdecreet). Een verzoekende partij kan als ‘betrokken 

publiek’ worden beschouwd als ze nadelige gevolgen van de bestreden beslissing ondervindt 

of vreest te ondervinden, of als ze belang heeft bij de besluitvorming over de 

omgevingsvergunning (artikel 2, eerste lid, 1° Omgevingsvergunningsdecreet).    

 

De verzoekende partij die zich aandient als lid van het betrokken publiek moet in het 

verzoekschrift  de nadelige gevolgen van de bestreden beslissing voldoende aannemelijk 

maken. Ze moet de aard en de omvang ervan concreet omschrijven en aantonen dat ze 

rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit de bestreden beslissing. Die vereisten 

mogen niet op een overdreven beperkende of formalistische wijze worden toegepast.  

 

2. 

Met de bestreden beslissing worden aaneengekoppelde volumes vergund, met name een 

loods met een werkplaats voor activiteiten van een imkerij, met een winkel en woning.  

 

De aanvraag bestaat uit twee volumes tegen elkaar, met een lengte van 40 meter, met een 

maximale hoogte van 7,40m. Het kan in redelijkheid niet worden betwist dat de inplanting van 

een dergelijk gebouw, met een werkplaats voor imkerij en een winkel die verkeer met zich 

meebrengen, gevolgen kan teweegbrengen voor de woonomgeving van de verzoekende 

partijen.  

 

De tussenkomende partij slaagt er niet in om haar bewering dat de eerste verzoekende partij 

te ver woont, aannemelijk te maken. Het loutere feit dat de eerste verzoekende partij in een 

andere straat woont, in tweede bouworde, met een landbouwperceel gelegen tussen het 

perceel van de aanvraag en het perceel van de eerste verzoekende partij, doet geen afbreuk 

aan het belang van de eerste verzoekende partij. Zij maakt voldoende aannemelijk hinder te 

zullen ondervinden door de aantasting van haar uitzicht op een groene zone. 
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De tweede verzoekende partij woont in dezelfde straat als het projectgebied (Paapbosstraat), 

waardoor de door haar aangevoerde gevolgen, namelijk wateroverlast en verkeershinder door 

het heen- en weergerij naar de winkel, eveneens aannemelijk worden gemaakt. Ook hier 

slaagt de tussenkomende partij er niet in om aannemelijk te maken dat deze verzoekende 

partij te ver woont. 

 

De discussie of de aanvraag al dan niet daadwerkelijk wateroverlast veroorzaakt voor de 

verzoekende partijen, maakt deel uit van een beoordeling ten gronde en doet voor de 

ontvankelijkheid van het beroep niet ter zake. Het is ook niet vereist dat de aangevoerde 

nadelige gevolgen absoluut zeker moeten zijn.  

 

De verzoekende partijen maken voldoende aannemelijk dat de aanvraag gevolgen kan 

teweegbrengen voor hun woonomgeving.  

 

3. 

De exceptie wordt verworpen. 

VI. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- de formele motiveringsplicht;  

- artikel 64 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

OVD) en   

- het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partijen stellen in essentie dat de plannen op verschillende vlakken werden 

aangepast en gewijzigd, na het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.  Er werden 

wijzigingen aangebracht aan de opvangcapaciteit van de hemelwaterputten, aan de 

infiltratiegracht en aan het aantal parkeerplaatsen. Volgens de verzoekende partijen zijn dit 

geen beperkte aanpassingen omdat ze doorslaggevend zijn voor het verkrijgen van een 

vergunning. Er is volgens de verzoekende partijen een nieuw openbaar onderzoek vereist. 
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De provinciaal omgevingsambtenaar werd de kans ontnomen om te adviseren over de vraag 

of dergelijke aanpassingen de toestand voldoende verbeteren. De watertoets wordt in de 

ingediende bezwaren en door de provinciale omgevingsambtenaar als essentieel aangemerkt 

en vormt dus een struikelblok voor de vergunning. Van de verwerende partij mocht dan ook 

een bijzondere aandacht verwacht worden bij de beoordeling van dit aspect, gelet op de 

andersluidende adviezen. De wijzigingen vormen een essentieel onderdeel van de plannen. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt hierop dat de wijzigingen erop gericht zijn om beter tegemoet 

te komen aan het risico op wateroverlast maar dat deze niet de essentie van de aanvraag 

betreffen. De aanvraag omvatte reeds bij aanvang de bouw van hemelwaterputten, 

infiltratiegracht en parkeerplaatsen en de wijzigingen raken enkel aan de capaciteit of 

hoeveelheid hiervan. Er is voldaan aan de voorwaarden om niet te moeten overgaan tot een 

openbaar onderzoek. 

 

3. 

De tussenkomende partij somt de wijzigingen op die aan de aanvraag zijn gebeurd om 

tegemoet te komen aan het advies van de provinciale omgevingsambtenaar.  

 

Het gaat volgens de tussenkomende partij niet om essentiële wijzigingen van de plannen maar 

om een zeer beperkte aanpassing van het rioleringssysteem om eventuele wateroverlast te 

vermijden.  

 

4. 

De verzoekende partijen stellen in hun wederantwoordnota dat de verwerende en de 

tussenkomende partij niet aantonen dat cumulatief aan de drie voorwaarden van artikel 64 

OVD werd voldaan. De gewijzigde plannen werden ingediend na de hoorzitting, zodat niet 

wordt aangetoond dat er kennelijk geen schending van de rechten van derden voorligt omdat 

het hoorrecht van de verzoekende partijen werd geschonden. De verzoekende partijen konden 

geen standpunt meer innemen over de gewijzigde plannen.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen stellen in essentie dat het aangevraagde project in graad van 

administratief beroep fundamenteel werd gewijzigd, zonder dat daar een nieuw openbaar 
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onderzoek aan vooraf ging. Volgens de verzoekende partijen is niet voldaan aan de 

voorwaarden van artikel 64 OVD. 

 

2. 

Artikel 63/1 OVD bepaalt: 

 

“… 

Als de deputatie de bevoegde overheid is en er geen advies van een 

omgevingsvergunningscommissie vereist is, maakt de provinciale omgevingsambtenaar voor 

elke beslissing over een beroep een verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. 

Het verslag toetst de aanvraag, in voorkomend geval, aan de beoordelingsgronden, bepaald bij 

of krachtens: 

 

1° titel IV van de VCRO; 

2° titel V van het DABM; 

3° het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid; 

4° het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

 

Het verslag omvat, in voorkomend geval, een voorstel van antwoord op de standpunten, 

opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het eventuele openbaar onderzoek.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar stelt dit verslag ter beschikking van de deputatie uiterlijk 

tien dagen voor het verstrijken van de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde 

beslissingstermijn. De deputatie geeft in haar motivering van de beslissing aan op welke wijze 

rekening wordt gehouden met het verslag. Als geen verslag wordt uitgebracht binnen de 

vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn, kan de deputatie aan de vereiste van 

een verslag voorbijgaan. 

…” 

 

Uit deze bepaling volgt onder meer dat de verwerende partij bij het motiveren van de bestreden 

beslissing dient aan te geven op welke wijze ze rekening heeft gehouden met het verslag van 

de provinciale omgevingsambtenaar. In zoverre het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar andersluidend is, rust een verstrengde motiveringsplicht op de 

verwerende partij. 

 

Artikel 64 OVD bepaalt: 

 

“In beroep kunnen wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden aangebracht. 
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Het openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag is niet vereist als aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

 

1° de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de 

goede ruimtelijke ordening; 

2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen 

en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend; 

3° de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich 

mee. 

 

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, kan de bevoegde overheid, 

vermeld in artikel 52, beslissen om over de gewijzigde vergunningsaanvraag een openbaar 

onderzoek te organiseren. In voorkomend geval wint ze het advies van de 

omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, § 1, of de adviezen, vermeld in artikel 

59, alsnog, dan wel een tweede keer in. 

 

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, en de bevoegde overheid 

geen openbaar onderzoek heeft georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag, houdt 

deze overheid bij haar beslissing geen rekening met de wijzigingen aan de 

vergunningsaanvraag.” 

 

In het advies over de ontworpen regeling heeft de afdeling Wetgeving van de Raad van State 

onder meer het volgende opgemerkt (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2334/1, 574): 

 

“… 

Het eerste lid laat bijgevolg toe dat zowel essentiële als niet-essentiële wijzigingen aan de 

vergunningsaanvraag worden aangebracht. De Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, 

bevestigde in zijn rechtspraak dat het voorwerp van een aanvraag voor een milieuvergunning 

in de loop van de vergunningsprocedure in beginsel niet mag worden gewijzigd. Het verlenen 

van een milieuvergunning op basis van een aanvraag die na de indiening ervan essentiële 

wijzigingen heeft ondergaan, zou immers meebrengen dat het openbaar onderzoek en 

desgevallend de adviesverlening door de gespecialiseerde instanties worden uitgehold. Dit 

zelfde beginsel geldt voor de omgevingsvergunning. 

 

Het ontwerp beperkt de mogelijkheid van wijzigingen aan de aanvraag na het openbaar 

onderzoek tot de gevallen waarin aan drie – cumulatieve – voorwaarden is voldaan: de 

wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de 

goede ruimtelijke ordening; de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de 

standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend; de 

wijzigingen brengen geen kennelijke schending van de rechten van derden met zich mee. Enkel 
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in de mate het vervullen van deze drie voorwaarden betekent dat geen essentiële wijzigingen 

aan de vergunningsaanvraag kunnen worden aangebracht, kan de ontworpen regeling worden 

aanvaard. 

…” 

 

Artikel 64 OVD biedt dus de grondslag om tijdens de administratieve beroepsprocedure 

wijzigingen aan te brengen of door te voeren aan de betrokken aanvraag, op voorwaarde dat 

daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de mens of het milieu of de 

goede ruimtelijke ordening, dat de wijzigingen tegemoet komen aan de adviezen of aan de 

standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend en 

dat de wijzigingen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen.  

 

Als niet voldaan is aan die voorwaarden en er geen nieuw openbaar onderzoek wordt 

georganiseerd over de gewijzigde aanvraag, kan de vergunningverlenende overheid bij haar 

beslissing geen rekening houden met de wijzigingen aan de vergunningsaanvraag. Met die 

regeling heeft de decreetgever er zorg voor willen dragen dat geen beslissing over de 

gewijzigde vergunningsaanvraag wordt genomen zonder inspraak van het publiek hierover. Er 

zal immers sprake zijn van een uitholling van het openbaar onderzoek wanneer 

belanghebbende derden bij de uitoefening van het inzage- en bezwaarrecht geen kennis 

kunnen krijgen van gegevens of documenten zonder dewelke de vergunning niet kan worden 

verleend. 

 

2. 

De provinciale omgevingsambtenaar heeft in haar ongunstig advies het volgende gesteld: 

 

“… 

e) Mobiliteit 

… 

Er worden 10 parkeerplaatsen voorzien, wat erg veel lijkt voor een winkeltje met de voorgestelde 

oppervlakte of voor een bedrijf met een zeer beperkte tewerkstellingsgraad. Hierdoor zal het 

autogebruik aangemoedigd worden. Het is niet duidelijk welk aandeel van deze plaatsen zal 

worden gebruikt door eventuele werknemers en voor wie de overige parkeerplaatsen zijn 

voorzien. Ook is niet aangegeven welke voertuigen zullen worden gebruikt voor toeleveringen 

en afhalingen en met welke frequentie de transporten gebeuren. Er is dus te weinig informatie 

om in te schatten welke mobiliteitsimpact het project zal hebben en of deze al dan niet kan 

worden opgevangen binnen de capaciteit van de eerder smalle Paapbosstraat.   

… 

f) Watertoets 
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… 

Uit het bovenstaande blijkt dat bij de berekening van de grootte van de voorziene infiltratiegoot 

geen rekening werd gehouden met de verharde oppervlaktes waardoor deze tenminste op basis 

hiervan reeds te klein is. Ook de grondwaterstand werd niet aangegeven in de aanvraag 

waardoor niet kan worden nagegaan welk deel van de goot in aanmerking kan worden genomen 

als infiltratieoppervlakte en in welke mate er aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de 

normen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Bovendien moet 

worden opgemerkt dat de verharde oppervlakte voor de gebouwen erg groot is en dat deze 

geenszins lijkt te zijn aangepast aan de overstromingsgevoeligheid van de omgeving. Het 

ontwerp – en de geplande toekomstige uitbreiding van het bedrijf – leidt tot een sterke 

bebouwings- en verhardingsgraad die niet is aangepast aan het waterzieke karakter van het 

terrein. In deze omstandigheden kan niet worden gegarandeerd dat de realisatie van het project 

geen versterkend effect heeft op de reeds bestaande waterproblematiek. 

… 

Conclusie 

De aanvraag komt niet in aanmerking voor vergunning om de volgende redenen: 

- de oprichting van een nieuw landbouwbedrijf in het waterzieke agrarische gebied is 

principieel niet aanvaardbaar; 

- er werd geen MER-screeningsnota toegevoegd aan de aanvraag; 

- de aanvraag bevat niet voldoende informatie om te kunnen aannemen dat er geen 

negatief effect wordt veroorzaakt op de mobiliteitssituatie ter plaatse; 

- er is niet voldaan aan de normen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake hemelwater. 

…” 

 

Hierop heeft de tussenkomende partij aangepaste plannen bijgebracht. De aanpassingen zijn 

de volgende: 

 

-  5 parkeerplaatsen links van de oprit verdwijnen en worden groenzone; 

-  de parkeerplaats voor personen met een handicap wordt breder; 

-  de infiltratiegracht met bufferbekken wordt vergroot qua oppervlakte van 30 m² 

 naar 72 m²;  

-  de opvangcapaciteit van de hemelwaterputten wordt uitgebreid door een extra 

regenwaterput van 15.000 liter bij de bestaande regenwaterput van 20.000 liter; 

- een nieuw addendum water. 

 

De bestreden beslissing stelt omtrent de planaanpassingen in verband met de watertoets:  
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“… 

f) Watertoets 

… 

Het betrokken goed ligt volledig binnen een mogelijk overstromingsgevoelige zone waarvan een 

deel tevens als effectief overstromingsgevoelig is ingekleurd. Langs het terrein loopt de 

Wielantsvliet nr. 3040, een waterloop van de tweede categorie. Er is aangegeven dat het risico 

op overstroming zowel door de overtopping van de waterloop als door afstromend hemelwater 

uit de hoger gelegen gebieden voortvloeit.   

… 

Naar aanleiding van de weigeringsgronden die werden aangehaald in het negatieve advies van 

de provinciale omgevingsambtenaar en van wat werd besproken tijdens de hoorzitting, werden 

er door de aanvrager op 30 juni 2020 bijkomende plannen opgeladen op het omgevingsloket. 

Hierop werd de opvangcapaciteit van de hemelwaterputten uitgebreid tot 35.000 l. Zodoende is 

er – in combinatie met de inhoud van 20.000 l van de infiltratiegracht – een totale buffercapaciteit 

van 55.000 l voor het hemelwater. Bijkomend is aangegeven dat de gracht een 

infiltratieoppervlakte heeft van 72 m² in plaats van de eerder aangehaalde oppervlakte van 45 

m². Gesteld dat de watertafelstand ter plaatse volledig onder de bodem van de infiltratiegoot 

ligt, betekent dit dat de schuine wanden die 0,60 m hoog zijn volledig kunnen worden 

beschouwd als infiltratieoppervlakte. Hierdoor is de goot lichtjes overgedimensioneerd 

waardoor deze ook kan dienen als compensatie voor de verharde oppervlakte. Bijkomend wordt 

in de plannen het aantal autostaanplaatsen beperkt tot vijf waardoor de oppervlakte die wordt 

aangelegd in grasdallen wordt verminderd.  

 

De verharde oppervlakte kan bijkomend worden beperkt door ook de fietsenstalling aan te 

leggen in volwaardige waterdoorlatende materialen, met name grasdallen met indien nodig een 

fundering die ten minste dezelfde infiltratiegevoeligheid heeft als de ondergrond waarop ze 

wordt geplaatst. Mits deze laatste ingreep wordt uitgevoerd in combinatie met de voorgestelde 

uitbreiding van de hemelwateropvang en het weglaten van de vijf parkeerplaatsen, levert de 

aanvrager voldoende inspanningen om te garanderen dat de realisatie van het project geen 

versterkend effect heeft op de reeds bestaande waterproblematiek en dat in deze 

omstandigheden kan worden aangenomen dat de realisatie van het ontwerp geen negatieve 

impact heeft op de waterhuishouding in de omgeving en op het perceel zelf.  

…” 

 

3. 

Uit  artikel 64 OVD volgt dat, na het afsluiten van het openbaar onderzoek, enkel wijzigingen 

aan de aanvraag kunnen worden aangebracht op voorwaarde dat ze (1) geen afbreuk doen 

aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening, (2) tegemoet 

komen aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het 
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openbaar onderzoek zijn ingediend en (3) kennelijk geen schending van de rechten van 

derden met zich mee brengen.  

 

De verwerende partij motiveert waarom de plannen werden aangepast, namelijk omwille van 

het ongunstig advies van de provinciale omgevingsambtenaar en de opmerkingen 

geformuleerd tijdens de hoorzitting. Hierdoor werd aan punt 2° van artikel 64 

Omgevingsvergunningsdecreet voldaan, namelijk dat de planwijzigingen tegemoet komen aan 

een verleend advies. 

 

De verwerende partij motiveert echter niet waarom de wijzigingen geen afbreuk aan de 

bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening doen en of deze 

wijzigingen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen. 

Nergens wordt uiteengezet waarom de verwerende partij de hogergenoemde aanpassingen 

als beperkt aanmerkt. Van de verwerende partij mag verwacht worden dat ze des te preciezer 

en concreter aangeeft waarom ze die aanpassingen in overeenstemming acht met de drie 

cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 64 OVD. Het kan niet worden ontkend dat 

de waterproblematiek waarop de meeste wijzigingen betrekking hebben, een cruciaal element 

in dit dossier betreft.  

 

Aangezien uit de bestreden beslissing niet blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden uit artikel 

64 OVD, kon de verwerende partij geen rekening houden met de wijzigingen aan de 

vergunningsaanvraag. 

 

4. 

Het middel is gegrond. 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan 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), meer bepaald artikel 7 b) bijlage III en   

- de formele motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht. 
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Volgens de verzoekende partijen valt de aanvraag onder Bijlage III van het MER-besluit, met 

name “conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten”. De vestiging kadert 

volgens het Departement Landbouw en Visserij in de automatisering van het productieproces. 

 

Er werd echter geen MER-screening doorgevoerd, waardoor niet correct kon worden 

geoordeeld over de milieueffecten op vlak van mobiliteit, geluid en het watersysteem. 

Nochtans stelde de provinciale omgevingsambtenaar dat de MER-screening bij de aanvraag 

ontbrak. De honing wordt wel degelijk verwerkt en geslingerd, zodat het verwerken van honing 

daar daadwerkelijk plaatsvindt, waarna de honing wordt verpakt in vaten. Volgens de 

verzoekende partijen doet de verdere opdeling van de producten in een latere fase hieraan 

geen afbreuk.  

 

Aangezien er geen MER-screening heeft plaatsgevonden kon ook de impact op de mobiliteit 

niet afdoende onderzocht worden. De motivering in de bestreden beslissing over de mobiliteit 

is bovendien onnauwkeurig, omdat er geen rekening wordt gehouden met het verkeer van 

werknemers en klanten van de winkel, omdat de manege waarnaar verwezen wordt niet ligt 

aan de Paapbosstraat en omdat niet wordt gemotiveerd waarom met het weglaten van vijf 

parkeerplaatsen de verwachte parkeernood wordt opgelost.   

 

2. 

De verwerende partij verwijst naar de motivering in de bestreden beslissing. Ze stelt dat uit de 

informatie van de aanvrager en van het college van burgemeester en schepenen blijkt dat de 

honing op de locatie van de aanvraag niet wordt verwerkt, maar enkel opgeslagen in grote 

vaten voor transport naar andere bedrijven.  

 

Uit de informatie verstrekt door de aanvrager op de hoorzitting heeft de verwerende partij zich 

ook zonder MER-screening een goed beeld kunnen vormen omtrent de vermoede 

verkeersbewegingen die de aanvraag met zich zal meebrengen.  

 

3. 

De tussenkomende partij stelt dat het geen conservenfabriek is, maar wel een imkerij waar 

honing wordt geslingerd. Het gaat niet om de verwerking, maar om het verpakken van de 

honing in 200 liter vaten waarna transport volgt naar andere bedrijven. Verder verwijst de 

tussenkomende partij naar de motivering in de bestreden beslissing. 
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4. 

De verzoekende partijen stellen in hun wederantwoordnota nog dat de verwerende partij zich 

steunt op de mondelinge toelichting van de aanvrager, waarbij het advies van het Departement 

Landbouw en Visserij en de provinciale omgevingsambtenaar uit het oog worden verloren.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen stellen in essentie dat de aanvraag geen project-m.e.r.-

screeningsnota bevat, terwijl de aanvraag wel degelijk valt onder bijlage III MER-besluit.  

 

2. 

De provinciale omgevingsambtenaar stelt: 

 

“… 

g) MER-screening 

In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 dient er voor de 

aanvraag een project-MER-screening te gebeuren (voedings- en genotmiddelenindustriebijlage 

– inrichtingen voor het conserveren van dierlijke producten onder bijlage III bij het project-MER-

besluit). In het aanvraagdossier werd geen MER-screening doorgevoerd waardoor niet blijkt dat 

eventuele milieueffecten op vlak van mobiliteit, geluid, het watersysteem en dergelijke werden 

onderzocht.  

 

Volgens het advies van het departement Landbouw en Visserij kadert de geplande vestiging in 

de automatisering van het productieproces waar momenteel alles manueel verloopt. De 

ingetekende uitbreidingszone wijst tevens op een verwachte bijkomende groei van het bedrijf. 

Zoals hierboven reeds werd besproken in afzonderlijke titels, werd ook de impact van de 

vestiging op de mobiliteit en op het watersysteem onvoldoende onderzocht terwijl vooral op vlak 

van dit laatste een zekere impact kan worden verwacht. 

…” 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld: 

 

“… 

g) MER-screening 

In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 dient er voor de 

aanvraag een project-MER-screening te gebeuren (voedings- en genotmiddelenindustriebijlage 

– inrichtingen voor het conserveren van dierlijke producten onder bijlage III bij het project-MER-

besluit). In het aanvraagdossier werd geen MER-screening doorgevoerd waardoor niet blijkt dat 
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eventuele milieueffecten op vlak van mobiliteit, geluid, het watersysteem en dergelijke werden 

onderzocht.  

 

Volgens het advies van het departement Landbouw en Visserij kadert de geplande vestiging in 

de automatisering van het productieproces waar momenteel alles manueel verloopt. De 

ingetekende uitbreidingszone wijst tevens op een verwachte bijkomende groei van het bedrijf. 

Zoals hierboven reeds werd besproken in afzonderlijke titels, werd ook de impact van de 

vestiging op de mobiliteit en op het watersysteem onvoldoende onderzocht terwijl vooral op vlak 

van dit laatste een zekere impact kan worden verwacht.  

 

Uit de bijkomende informatie die tijdens de hoorzitting werd aangeleverd, blijkt dat de aanvraag 

niet onder bijlage III van het hierboven aangehaalde Besluit valt aangezien de activiteit van het 

verpakken van de honing zelf elders gebeurt. Ter plaatse wordt deze in afwachting van transport 

louter opgeslagen in grote vaten. Er dient dan ook geen MER-screening te worden toegevoegd 

aan het dossier.   

…” 

 

3. 

Volgens de verzoekende partijen valt de aanvraag onder de volgende categorie van Bijlage III 

van het MER-besluit: 

 

“… 

7 Voedings- en genotmiddelenindustrie (projecten die niet onder bijlage II vallen)  

(…) 

b) conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten 

…” 

 

De tussenkomende partij stelt dat zij een imkerij is waar honing wordt geslingerd en dus geen 

conservenfabriek. De vraag stelt zich wat exact wordt aangevraagd.  

 

Het Departement Landbouw en Visserij verleent op 9 december 2019 een gunstig advies, 

waarin de activiteiten worden beschreven: 

 

“… 

De verwerking tot honing moet in daartoe geëigende omgeving gebeuren. Zo worden 

honingkasten vanuit verschillende locaties gebracht naar de loods waar ze in een warmtekamer 

opgeslagen worden met doel de honing vloeibaar en dus ook oogstbaar te maken. Vervolgens 

wordt de honing geslingerd en gestockeerd. Na bewaring van de honing in een koele ruimte, 

wordt ze ingemaakt en geruime tijd opgeslagen alvorens ze verkocht wordt. Daarnaast is er ook 



 

 

RvVb - 17 

ruimte nodig voor werktuigen, opslag, en bevruchtingsstation voor koninginnen en kleine 

bijenvolken. 

…” 

 

De tussenkomende partij heeft in de beschrijvende nota bij de aanvraag het volgende gesteld:  

 

“… 

De werkplaats is een ruimte van 600m² en is opgesplitst in verschillende delen. Aan de voorzijde 

worden producten opgeslagen en centraal in de ruimte links is een slingerruimte voorzien, hier 

vliegen de bijen naar buiten door middel van grote ramen, langs de slingerruimte hebben we 

twee warmtekamers en een koele ruimte. De rest van de werkplaats is voor andere functies 

gebruikt maar ook als opslagplaats van producten en om bijenkasten te stapelen. De werkplaats 

is 30 meter lang en 20 meter breed en wordt opgebouwd in donkergroene sandwichpanelen en 

donkergrijs aluminium schrijnwerk wordt gebouwd tegen het hoofdgebouw, de dakrand hoogte 

ervan is 7,50 meter hoog. De werkplaats wordt tegen het hoofdgebouw gebouwd dat vooraan 

staat, gescheiden door een betonnen brandwand. 

… 

Het bouwen van een opslagloods/werkruimte een bijhorende winkel en een conciërgewoning. 

In het bedrijf vinden activiteiten plaats van agrarische aard. Het verwerken van honing en 

aanverwante producten van honing, opslag van het nodige materiaal om honing te bekomen. 

Een winkelruimte om deze ambachtelijke producten te verkopen. 

… 

De werkplaats is een ruimte van 600 m² en is opgesplitst in verschillende delen. Aan de 

voorzijde worden producten opgeslagen en centraal in de ruimte links is een slingerruimte 

voorzien, hier vliegen de bijen naar buiten door middel van grote ramen, langs de slingerruimte 

hebben we twee warmtekamers en een koele ruimte. De rest van de werkplaats is voor andere 

functies gebruikt maar ook als opslagplaats van producten en om bijenkasten te stapelen.  

… 

A. Verwerken van raathoning tot honing in pot 

De honing wordt verzameld in honingbakken. Op dit moment zit deze opgeslagen in 

honingraten. Na het vervoer van honingbakken met honingraten worden deze in de 

warmtekamer geplaatst ter opslag. Als het volume honingbakken voldoende groot is worden 

deze geslingerd in de slingerruimte. De ruwe honing wordt als het ware uit de raten geslingerd 

en gestockeerd in emmers, vaten of zelfs IBC’C (zie punt 25). 

Inrichting: slinger, werktafel, honingzeven, wasbak, … 

 

De koele ruimte en de ruimte tussen de slingerruimte en de lokkers dient om de ruwe honing te 

verwerken tot een eetbare vorm. Dit is ofwel fijn gekristalliseerd ofwel vloeibaar. Eens verwerkt 

wordt deze in potjes gedaan ofwel in de koele ruimte ofwel in de ruimte tussen de slingerruimte 

en de lokkers. 
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Inrichting: inpotmachine, kristaliseermachine, … 

Deze activiteit is volgens FAVV geen verwerking, maar een primaire landbouwactiviteit. 

(afbeelding)  

 

B. Opslag van honing 

De honing die wordt geslingerd moet tijdelijk opgeslagen worden (tot 2jaar). De productie dit 

jaar bedraagt 100 ton honing. 

(afbeelding) 

 

C. Ruimte voor stockage van honingbakken, bijenkasten en ander werkmateriaal 

Aangezien een bijenkast modulair is wordt deze groter vanaf april en kleiner in de herfst. De 

honingbakken worden er in april opgezet verschillende malen geslingerd en op het eind van het 

jaar terug van de kast gehaald. Al die honingbakken hebben een erg groot volume en dienen 

afgesloten te worden van buiten. Er hangen immers restjes honing aan die anders bijen zouden 

aantrekken en zo voor overlast kunnen zorgen. Dit is 90% van het volume dat in deze ruimte 

opgeslagen zal worden. 

 

In de honingraten kunnen insecten voorkomen zoals de wasmot. De extra beglazing rondom 

het gebouw zou deze schade moeten beperken door de grote lichtinval. De wasmot mijdt 

immers licht.  

(afbeelding) 

 

Vermoedelijk is er onduidelijkheid over de laatste twee delen. Opslag van honing en stockage 

van het materiaal. Door dit weer te geven in een schets is het duidelijk dat dit te maken heeft 

met de imkerij en dus landbouwgerelatteerd. 

De loods is zo ontworpen om juist de opslag van deze materialen zoals honing en raten zo 

efficiënt mogelijk te maken. Zowel de blauwe als groene delen fluctueren van grootte 

naargelang de periode van het jaar. Zo zal de oppervlakte van het blauwe deel erg klein zijn in 

de zomer en groot in de winter, het omgekeerde dient gezegd te worden van de honingopslag.  

…” 

 

In de antwoordnota op het beroepschrift stelt de tussenkomende partij:  

 

“… 

Bovendien gebeurt het oppotten in een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. 

 

Concluant haalt de honing uit de bakken en doet deze in 200l. vaten (de gekende olievaten). 

 

Men kan dit moeilijk als verwerking beschouwen. 
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Primaire producten kan men vergelijken met aardappelen, groenten en fruit. Bijvoorbeeld iedere 

fruitteler mag zijn eigen appelen verkopen. Die appelen kan hij moeilijk los verkopen, zodat hij 

ze in een zak of kist mag verpakken. Hij mag deze zakken afsluiten waarbij dan de enige extra 

vereiste is dat er dan een eenvoudig voedingsetiket moet opgekleefd worden.  

… 

Zolang er geen bewerking op de producten gebeurt, is er geen verwerking. 

…” 

 

De bestreden beslissing bevat een weergave van de hoorzitting, waarbij de aanvrager volgens 

de verwerende partij het volgende heeft gesteld: 

 

“… 

Het gaat niet om de verwerking maar om het verpakken van de honing. Mevrouw Detelder heeft 

duidelijk weergegeven dat dit een primair proces is. Eieren moeten ook verpakt worden. Honing 

kan niet zonder verpakking verkocht worden. De honing wordt bewaard in 200 liter vaten en zo 

verder getransporteerd naar andere bedrijven. 

…” 

 

Hieruit blijkt dat in de aangevraagde loods de honing uit de raten wordt gehaald door de raten 

te slingeren. Hierna wordt de honing gestockeerd in grote vaten. Die worden getransporteerd 

naar andere bedrijven die de honing zullen verpakken in kleinere verpakkingen.  

 

De vaststelling door de verwerende partij dat de aanvraag niet onder bijlage III van het project-

MER-besluit valt omwille van het loutere feit dat de honing die in grote vaten van 200 liter zit 

elders zal worden verpakt in kleinere verpakkingen, getuigt echter niet van een zorgvuldig 

onderzoek. 

 

Dit geldt des te meer gelet op het ongunstig verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, 

wiens besluit de verwerende partij eerst overneemt waar zij stelt dat er een “project-MER-

screening (dient) te gebeuren” om daarna louter uit “bijkomende informatie die tijdens de 

hoorzitting werd aangeleverd” het tegenovergestelde te beweren.  

 

De verwerende partij beperkt zich door te stellen dat de “activiteit van het verpakken van de 

honing zelf elders gebeurt” en “ter plaatse wordt deze in afwachting van transport louter 

opgeslagen in grote vaten” om aan te tonen dat de aanvraag toch niet screeningsplichtig is. 

 

Dit is echter geen afdoende motivering in het licht van het ongunstig verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar.  
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Het Departement Landbouw en Visserij spreekt over het “inmaken” en “geruime tijd opslagen” 

van de honing. Na het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar verduidelijkt de 

aanvrager dat de honing in vaten van 200 liter wordt bewaard en in een daarvoor 

gespecialiseerd bedrijf in potjes wordt gestoken.  

 

De verwerende partij laat na om te duiden waarom deze handelingen om de honing uit de 

honingraten te krijgen (het zogenaamde slingeren) niet beschouwd kan worden als verwerking 

van voedingsmiddelen en daarom niet valt onder bijlage III project-MER besluit. De loutere 

vaststelling dat de honing wordt opgeslagen in vaten en elders wordt verpakt in kleinere 

verpakkingen gericht op de verkoop is niet voldoende om te besluiten dat het geen 

conservenfabriek is in de zin van artikel 7 b) van het MER-besluit.  

 

Bovendien spreekt de aanvrager in zijn beschrijvende nota bij de aanvraag wél over het 

inpakken in “potjes”. De aanvraag spreekt over een “ kristaliseermachine” en “inpotmachine”. 

In de beschrijvende nota staat dat “de koele ruimte en de ruimte tussen de slingerruimte en de 

lokkers dient om de ruwe honing te verwerken tot een eetbare vorm”. In de nota na verslag 

van de POA is er enkel sprake van het “oppotten in een daarvoor gespecialiseerd bedrijf”.  

 

De vraag die zich stelt om te bepalen of er sprake is van een conservenfabriek is of de honing 

nog verder verwerkt wordt na het slingeren uit de honingraten of dat het een eindproduct is die 

in vaten wordt opgeslagen en enkel in kleinere verkoopbare verpakkingen wordt gedaan door 

een andere fabriek. Dit wordt niet verder onderzocht door de verwerende partij.  

 

Meer nog, in de beoordeling van de planologische verenigbaarheid in de bestreden beslissing 

wordt gesteld: “De honing wordt bewaard in een koele ruimte en daarna ingemaakt en een 

zekere tijd opgeslagen alvorens hij wordt verkocht”. Hierdoor spreekt de verwerende partij 

zichzelf tegen in de bestreden beslissing.  

 

De verwerende partij baseert zijn beoordeling over de MER-plicht louter op basis van 

verklaringen van de aanvrager, die niet stroken met hetgeen de aanvrager in zijn 

beschrijvende nota bij de aanvraag werd vermeldt. Het getuigt niet van een zorgvuldig 

onderzoek van de MER-plicht, gelet op het ongunstig verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar, niet verder te onderzoeken wat precies wordt aangevraagd en of 

hiervoor geen project-m.e.r.-screeningsnota diende te worden opgesteld.  
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Aangezien niet afdoende werd geantwoord op de vraag of de aanvraag m.e.r.-

screeningsplichtig was, dient het tweede middelonderdeel omtrent de beoordeling van de 

effecten op de mobiliteit niet verder onderzocht te worden.  

 

4. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

C. Vierde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1 §1, lid 1, 1° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) en  

- het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Volgens de verzoekende partijen houdt de verwerende partij geen rekening met de grootte 

van de loods, enkel met de bekleding. 

 

De verzoekende partijen hebben in hun beroepschrift gewezen op de grote schaal van het 

project, maar de verwerende partij is daar niet op ingegaan.  

 

De honingbijen zullen volgens de verzoekende partijen hinder veroorzaken, maar de 

verwerende partij gaat hier ook niet dieper op in. Er wordt enkel gesteld dat de bijen niet voltijds 

ter plaatse worden gehouden, maar de verwerende partij motiveert niet waarom het niet 

voltijds houden van bijen niet voor overlast zorgt. Er wordt evenmin ingegaan op de impact die 

geïmporteerde bijen hebben op de aanwezige wilde bijenpopulatie. 

 

De verzoekende partijen hebben in hun beroepschrift ook gewezen op de aanzienlijke reductie 

van het waterbergend vermogen door de ophoging. De verwerende partij antwoordt hierop 

enkel dat er voldoende compenserende maatregelen werden genomen, maar gaat niet verder 

in op het bodemreliëf.  

 

De verwerende partij wijkt in haar beoordeling af van het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar, maar is niet dieper ingegaan op het bodemreliëf, de grootte van het 

bouwvolume of de invloed op de wilde bijen. 
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2. 

De verwerende partij verwijst naar de motivering in de bestreden beslissing, met name de 

beschrijving van de aanvraag en de beoordeling over de goede ruimtelijke ordening en stelt 

dat de verwerende partij terecht kon oordelen dat het geheel het uitzicht heeft van een 

landbouwloods en inpasbaar is in het agrarisch gebied. Er wordt een voorwaarde qua 

afwerking opgelegd zodat de loods visueel-vormelijk beter aansluit bij de omgeving.  

 

De opgeworpen vrees voor hinder door bijen is niet stedenbouwkundig van aard. De bijen 

zullen niet voltijds ter plaatse worden gehouden en de loods zal voornamelijk dienen als 

stockage met oog op later transport. In verband met de ophoging verwijzen de verzoekende 

partijen enkel naar hun beroepschrift, maar laten ze volgens de verwerende partij na meer 

duiding te geven.  

 

3. 

De tussenkomende partij stelt eveneens dat uitdrukkelijk gemotiveerd is waarom de loods in 

overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening: de bijen worden niet ter plaatse 

gehouden, het volume heeft het uitzicht van een landbouwloods en de gevels zullen bekleed 

worden met hout om beter visueel vormelijk aan te sluiten bij de omgeving.  

 

4. 

De verzoekende partijen stellen in hun wederantwoordnota dat uit de plannen een ophoging 

van 0,30m blijkt, waardoor het bodemreliëf zal wijzigen, wat gevolgen heeft voor het 

waterbergend vermogen door het creëren van een komberging. 

 

De hinder van de bijenpopulatie staat in oorzakelijk verband met de bestreden beslissing en 

deze hinder heeft ook een impact op het leefmilieu, namelijk op de inheemse bijenpopulaties. 

Deze hinder moet dus in het licht van artikel 1.1.4 VCRO ook meegenomen worden in de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. 

 

De verzoekende partijen brengen tot slot enkele foto’s bij waaruit het afwijkende bouwvolume 

zou blijken.                        
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen stellen in essentie dat de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening niet zorgvuldig is gebeurd, meer bepaald op het vlak van de beoordeling van het 

volume, de hinder veroorzaakt door de bijen en de ophoging.  

 

2. 

Artikel 4.3.1 VCRO stelt onder meer: 

 

“… 

§1 Een vergunning wordt geweigerd : 

1° als het aangevraagde onverenigbaar is met: 

… 

d) een goede ruimtelijke ordening; 

… 

§ 2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met 

inachtneming van volgende beginselen : 

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van 

aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de 

mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke 

elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, 

gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de 

doelstellingen van artikel 1.1.4; 

2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde 

rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de volgende aspecten 

in rekening brengen: 

…” 

 

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

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

duidelijk aangeven op welke motieven ze haar beslissing steunt. Daarbij moet ze rekening 

houden met de relevante, in de omgeving bestaande toestand en met de aandachtspunten en 

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

 

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

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

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

plaats van de verwerende partij. 
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2. 

Met de bestreden beslissing vergunt de verwerende partij een loods/werkplaats met een diepte 

van 30 meter en een breedte van 20 meter. De kroonlijsthoogte bedraagt 7,70 meter. Tegen 

deze loods wordt een tweede volume geplaatst van 20 meter breed op 10 meter diep voor de 

winkel, verblijfsruimte voor seizoenarbeiders en de woning. 

 

De bestreden beslissing stelt over de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede 

ruimtelijke ordening: 

 

“… 

Het eerste grootste volume, de loods, wordt met de voorgevel op zo’n 36 m achter de rooilijn 

geplaatst en heeft een diepte en een breedte van 30,00 m respectievelijk 20,00 m. Het gebouw 

houdt een afstand van 14,39 m tot de linker perceelsgrens en van bijna 30 m tot de rechter 

perceelsgrens. Het volume met een kroonlijsthoogte van 7,70 m - gemeten vanaf het 

omliggende maaiveld - heeft één dubbelhoge bouwlaag die wordt afgewerkt met een plat dak. 

De gevels van de loods worden onderaan uitgevoerd in een gladde betonplint met daarboven 

donkergrijze gevelbekleding in sandwichpanelen.  

In de beschrijvende nota is aangegeven dat het om dondergroene sandwichpanelen gaat. In 

beide zijgevels zijn enkele raamopeningen en een deur voorzien, in de achtergevel zit een 

donkergrijze sectionaalpoort van 5,00 m breed. In het dak worden vier lichtstraten voorzien met 

telkens een rookluik. De vloerpas ligt 30 cm boven het natuurlijke maaiveld. Langs de 

linkergevel wordt een pad gelegd in grasdallen van 1,00 m breed. Aansluitend aan en over de 

gehele breedte van de achtergevel wordt eveneens een zone aangelegd in grasdallen met een 

diepte van 5,00 m.  

 

Rechts van en aansluitend aan dit volume is een zone voor uitbreiding ingetekend met dezelfde 

oppervlakte. Deze houdt ten minste circa 9,50 m afstand van de rechter perceelsgrens. 

 

Van het volume is aangegeven dat dit zal worden gebruikt als loods en als werkplaats. Op het 

plan zijn een afgesloten slingerruimte, twee warmtekamers en een koelcel ingetekend. De bijen 

kunnen uit de slingerruimte vliegen door de grote ramen die hier zijn voorzien in de zijgevel. De 

resterende ruimte wordt aangegeven als werkplaats met opslagruimte. 

 

Voor en tegen deze loods wordt een tweede volume geplaatst dat 20,00 m breed is en 10,00 m 

diep en waarin de winkel, een verblijfsruimte voor seizoensarbeiders en de woning zijn voorzien. 

De zijgevel staat 6,10 m dichter bij de linker perceelsgrens dan deze van de hierboven 

beschreven loods. De vloerpas van de benedenverdieping ligt ook hier 30 cm hoger dan het 

maaiveldniveau. Het volume bestaat uit twee volwaardige bouwlagen die zijn afgewerkt met een 
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plat dak met een kroonlijsthoogte van 6,70 m ten opzichte van het maaiveld. Ook hier wordt de 

gevel van de benedenverdieping afgewerkt met een gladde betonplint, deze van de eerste 

verdieping wordt bekleed met hout. Tussen enkele ramen worden accenten in aluminium 

panelen geplaatst. 

… 

h) Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

Uit de aangeleverde informatie kan worden opgemaakt dat de bijen niet (voltijds) ter plaatse 

worden gehouden en dat er in de nieuwe loods voornamelijk honing zal worden gewonnen uit 

de volle korven waarna deze wordt gestockeerd met het oog op later transport naar andere 

locaties waar de honing wordt verpakt om te verkopen. Het gaat om een louter agrarische 

activiteit die functioneel inpasbaar is in het agrarisch gebied. 

 

Het volume dat men wenst op te trekken, heeft het uitzicht van een landbouwloods en is 

zodoende inpasbaar in het betrokken gebied. Aangezien de loods vlakbij een woonlint wordt 

geplaatst en deze duidelijk zichtbaar is vanuit de woningen, opteerde het college ervoor om in 

de voorwaarden bij de vergunning op te leggen dat de gevels moeten worden bekleed met hout 

zodat de loods visueel-vormelijk beter aansluit bij de omgeving. De aanvrager gaf te kennen 

zich hierin te kunnen vinden en deze voorwaarde wordt dan ook overgenomen.  

 

Zoals hierboven reeds werd besproken onder de verschillende titels bij de beoordeling kan er 

tevens worden aangenomen dat het ontwerp geen hinder voortbrengt op andere vlakken. Zo 

worden er voldoende compenserende maatregelen genomen om bijkomende wateroverlast te 

vermijden. Ook op vlak van mobiliteit kan er geen onaanvaardbare negatieve impact worden 

verwacht. Het ontwerp is mits het naleven van de opgelegde voorwaarden dan ook in 

overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening en komt voor vergunning in aanmerking. 

…”  

 

3. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in eerste aanleg als voorwaarde opgelegd 

om de gevelbekleding in hout te voorzien in plaats van de aangevraagde donkergrijze 

gevelpanelen.  

 

In het beroepschrift leveren de verzoekende partij hierop kritiek door te stellen dat enkel de 

gevelbekleding wijzigen niet voldoende is: 

 

“… 

Het grote volume van de bouwconstructie is zeer bepalend voor de omgeving en verstoort het 

landschap. Deze compenserende maatregelen veranderen niets aan de architectuur en de 

industriële volumes. 

… 
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De schaal van dit project is 4 tot 5 keer groter dan een gemiddelde eengezinswoning en veel 

hoger.  

… 

De loods komt pal in het zicht te staan van vele omwonenden, niet enkel in de Paapbosstraat, 

maar ook van de hoger gelegen woningen in de Haterbeekstraat. Het volume zal zichtbaar zijn 

vanop grote afstand vanuit de wandelwegen in open landschap.  

…” 

 

De verwerende partij beoordeelt de inpasbaarheid van de loods door te stellen dat het volume 

“het uitzicht (heeft) van een landbouwloods” en dat de gevels, die zichtbaar zijn “vanuit de 

woningen” moeten bekleed worden met hout om “visueel-vormelijk” beter aan te sluiten bij de 

omgeving.  

 

De verwerende partij dient weliswaar niet te antwoorden op alle argumenten en bezwaren die 

tijdens het administratief beroep aangebracht worden. Ook is de verwerende partij niet 

verplicht om alle in artikel 4.3.1, §2 VCRO vermelde aandachtspunten en criteria te betrekken 

in het onderzoek naar de verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke 

ordening. Het is voldoende dat uit de bestreden beslissing blijkt dat er een concreet onderzoek 

is gevoerd naar deze verenigbaarheid daarbij gebruik makend van de vermelde 

aandachtspunten of criteria voor zover die nuttig zijn en zonder deze uitdrukkelijk bij naam te 

noemen.  

 

De schaal en de daaraan gerelateerde hinderaspecten in hoofde van onder meer verzoekende 

partijen zijn in dit geval alleszins voor het aangevraagde te onderzoeken noodzakelijke of 

relevante aandachtspunten en criteria, gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag 

en de standpunten van de betrokken partijen.  

 

De verenigbaarheid van de aanvraag qua schaal (grootte, diepte, inplanting en volume) met 

de in de omgeving bestaande toestand wordt echter niet onderzocht door de verwerende partij.  

 

De verwerende partij laat in het licht van de argumentatie in het beroepschrift van de 

verzoekende partijen na om concreet en afdoende te motiveren waarom een dergelijke volume 

kan worden aanvaard  in de “landelijke omgeving” zoals beschreven onder “4. Aanvraag. 

Beschrijving van de plaats”.  

 

Het komt de verwerende partij toe, in het licht van de verzwaarde motiveringsplicht die in deze 

op haar rust, om afdoende, concreet en precies te motiveren waarom ze de bouw van een 
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loods met dergelijke afmetingen, met nog een tweede volume voor de 

woning/winkel/seizoenarbeiderswoning, aanvaardbaar acht rekening houdend met de in de 

omgeving bestaande toestand.  

 

De loutere vaststelling dat er een houten gevelbekleding moet worden gebruikt, kan in dat 

opzicht niet volstaan. Er blijkt hierdoor niet dat de verwerende partij het aangevraagde project 

afdoende heeft getoetst aan de in de omgeving bestaande toestand. 

 

4. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

D. Vijfde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 11 van het Koninklijk Besluit betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-

gewestplannen en de gewestplannen (hierna: Inrichtingsbesluit) en 

- de formele motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

De verzoekende partijen stellen dat de verwerende partij geen onderzoek heeft gevoerd naar 

de verenigbaarheid met het agrarisch gebied van de woning voor maximum 2 

seizoenarbeiders, die ook wordt aangevraagd en waarvoor geen extra voorwaarden werden 

opgelegd.  

 

Er is verder geen motivering waarom de activiteiten louter agrarisch zijn en er ontbreekt 

motivering over het noodzakelijke karakter van de voorziene winkel, met parkeergelegenheid, 

voor de uitoefening van de landbouwactiviteiten die erin bestaan om honing te slingeren en 

koninginnenbijen te kweken. De stelling dat het om een ‘louter agrarische activiteit’ gaat, is 

volgens de verzoekende partijen geheel onzorgvuldig genomen en doet afbreuk aan het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt hierop dat ze verwezen heeft naar artikel 11 van het 

Inrichtingsbesluit waaruit de overeenstemming van de verblijfsgelegenheid van de 

seizoenarbeiders blijkt. Verder blijkt uit de planologische beoordeling dat het bedrijf zeker als 
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een leefbaar bedrijf kan worden aangemerkt. Verblijfsgelegenheid voor seizoenarbeiders is 

onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsactiviteit. Verder is het verband tussen de hoevewinkel 

waarin honing zou verkocht worden en de imkerij-activiteit voldoende duidelijk volgens de 

verwerende partij. 

 

3. 

De tussenkomende partij sluit zich hierbij aan en verwijst ook naar de voorwaarden van de 

omgevingsvergunning, waarin wordt bepaald dat de bedrijfs- of exploitatiewoning enkel 

bewoonbaar is door de exploitant en zijn of haar gezin en niet afsplitsbaar is van het 

landbouwbedrijf. De hoevewinkel is een nevenfunctie en de woning voor seizoenarbeiders is 

in overeenstemming met artikel 11 van het Inrichtingsbesluit.  

 

4. 

De verzoekende partijen stellen in hun wederantwoordnota dat nog steeds niet duidelijk is 

waarom de hoevewinkel en imkerij-activiteit in verband met elkaar staan, aangezien de honing 

elders verpakt zal worden in kleinere potten. Hieruit volgt dat de honing die in de hoevewinkel 

verkocht wordt, niet ter plaatste wordt verpakt.  

 

Voorts wijzen de verzoekende partijen nog op de indeling en vormgeving van de huisvesting 

voor seizoenarbeid, die toch atypisch is omdat er zelfs een privaat terras wordt voorzien en 

aparte ingangen. Hier wordt eerder de typologie van een geïntegreerd bedrijfsappartement 

beoogd. Bijkomende huisvesting voor seizoenarbeiders, bovenop een conciërgewoning is niet 

inpasbaar in de onmiddellijke omgeving.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De aanvraag bestaat uit het bouwen van een opslagloods voor imkeractiviteiten met winkeltje, 

conciërgewoning en huisvesting voor maximum 2 seizoenarbeiders.  

 

Het wordt niet betwist dat het aangevraagde gelegen in agrarisch gebied. De verzoekende 

partijen lijken evenmin te betwisten dat de imkeractiviteiten beschouwd kunnen worden als 

agrarische activiteiten. Evenmin wordt betwist dat het gaat om een leefbaar bedrijf.  

 

De verzoekende partijen stellen wel dat de bestemmingsvoorschriften voor het agrarisch 

gebied  zijn geschonden “in die zin dat er een woning voor seizoensarbeiders is voorzien 

alsook een niet voor het bedrijf noodzakelijk gebouw, namelijk een winkel”.  
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2. 

Artikel 11.4.1 van het Inrichtingsbesluit bepaalt onder meer:  

 

“De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 

bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 

gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 

integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.”  

 

Uit de aangehaalde bepaling blijkt dat in agrarisch gebied woningbouw niet toegelaten is, tenzij 

het de woning van de exploitant of een tijdelijke verblijfsgelegenheid betreft. Bovendien kan 

een woning of tijdelijke verblijfseenheid slechts worden toegelaten indien deze hoort bij een 

leefbaar bedrijf, dit is een volwaardig agrarisch bedrijf.  

 

Alhoewel het in eerste instantie de aanvrager is die het aangevraagde kwalificeert, dient de 

vergunningverlenende overheid aan de hand van de gegevens van het dossier te onderzoeken 

of het aangevraagde, zowel in feite als in rechte, planologisch toelaatbaar is.  

 

De Raad kan zijn beoordeling ter zake niet in de plaats stellen van die van de overheid. Hij 

kan enkel nagaan of de vergunningverlenende overheid wettig tot haar beslissing is gekomen, 

met andere woorden of zij op grond van juiste feitelijke gegevens in redelijkheid heeft kunnen 

oordelen dat de aanvraag betrekking heeft op landbouw in de ruime zin. 

 

3. 

De bestreden beslissing stelt over de planologische verenigbaarheid:  

 

“… 

d) Planologisch 

Het goed ligt niet binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of van 

een ruimtelijk uitvoeringsplan en het maakt geen deel uit van een niet vervallen verkaveling. 

Volgens het gewestplan Aarschot-Diest is het gelegen in een agrarisch gebied. Artikel 11 van 

het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerpgewestplannen en de gewestplannen is van toepassing. 

 

De planologische bestemmingsvoorschriften van het agrarisch gebied worden als volgt 

geformuleerd: ‘De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. 

Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het 

bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid 
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voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-

agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische 

bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden 

op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een 

woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand 

van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.  

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 

van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.’ 

 

Ook het Departement Landbouw en Visserij herneemt in het schrijven van 20 april 2020 het 

gunstige advies dat werd geformuleerd tijdens de procedure in eerste aanleg (referentie 

2019_005604_v1). Hierin is aangegeven dat de imker momenteel gehuisvest is op een andere 

locatie die in natuurgebied ligt en dat uitbreidingen op deze site uitgesloten zijn.  

 

Het betrokken bedrijf, één van de grootste imkerijen in België, houdt bijen exclusief voor de 

produktie van Belgische honing. Het bedrijf beschikt over 2.100 bijenkasten die voortdurend 

worden verplaatst, afhankelijk van het voedselaanbod. In 2019 werd zo’n 65 ton honing 

geproduceerd en de uitgevoerde activiteiten worden als een volwaardige landbouwactiviteit 

beschouwd. Momenteel gebeurt alles manueel in het bedrijf en gezien de omvang van de 

activiteit dringt automatisatie zich op.  

 

Vanaf verschillende locaties worden de honingkasten naar de loods gebracht. Hier worden ze 

opgeslagen in een warmtekamer zodat de honing vloeibaar en oogstbaar wordt waarna de 

honing wordt geslingerd en gestockeerd. De honing wordt bewaard in een koele ruimte en 

daarna ingemaakt en een zekere tijd opgeslagen alvorens hij wordt verkocht. In de loods is 

eveneens ruimte voor werktuigen, opslag en een bevruchtingsstation voor koninginnen en 

kleine bijenvolken. Een deel van de geproduceerde honing wordt aan andere hoevewinkels of 

grotere bedrijven verkocht, een ander deel in de voorziene winkelruimte.  

 

Op basis van de boekhoudkundige gegevens van de voorbije jaren besluit het departement dat 

het om een volwaardige en leefbare imkerij gaat.  

 

De voorliggende aanvraag voor de bouw van een loods voor de imkeractiviteiten met 

winkelruimte en de gekoppelde en onafsplitsbare bedrijfswoning is niet in strijd met de 

planologische bestemmingsvoorschriften van het agrarisch gebied. Als bijkomende garanties 

nam het college in de voorwaarden bij de vergunning op dat de exploitantenwoning niet 

afsplitsbaar is van het landbouwbedrijf en dat deze enkel kan worden bewoond door de 

exploitant en zijn of haar gezin. De hoevewinkel wordt vergund als nevenfunctie aan het 

landbouwbedrijf. Deze voorwaarden zijn overgenomen in de voorwaarden die worden 

gekoppeld aan de vergunning.  
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…” 

 

De verzoekende partijen hebben in hun beroepschrift het volgende opgeworpen: 

 

“… 

Het perceel is gelegen in agrarisch gebied en een nieuwbouw met de functies van een 

opslagloods met winkel en extra verblijfplaatsen zijn geen agrarische activiteiten en horen niet 

thuis in landbouwgebied.  

…” 

 

Er wordt in de bestreden beslissing onderzocht of het een leefbaar bedrijf is, er wordt gesteld 

dat de hoevewinkel een nevenfunctie is van het landbouwbedrijf en er wordt vastgesteld dat 

de bedrijfswoning kan aanvaard worden, indien zij onafsplitsbaar is. De verwerende partij 

besluit hierdoor dat de aanvraag verenigbaar is met de bestemming agrarisch gebied. 

 

De verzoekende partijen lichten niet toe waarom de voorziene winkelruimte bij de imkerij, 

waarin een deel van de geproduceerde honing zal worden verkocht, niet inpasbaar is in de 

agrarische bestemming. Ze maken niet aannemelijk dat de zienswijze van de verwerende 

partij, met name dat de hoevewinkel een nevenfunctie is van een landbouwbedrijf, onjuist of 

kennelijk onredelijk is. 

 

Evenmin lichten ze toe waarom de voorziene verblijfsgelegenheid bij een leefbaar 

landbouwbedrijf niet verenigbaar is met de agrarische bestemming. De loutere omstandigheid 

dat de verwerende partij voor de voorziene verblijfsgelegenheid, anders dan voor de voorziene 

exploitantenwoning, geen bijkomende voorwaarden heeft opgelegd, houdt op zich niet in dat 

de bestemmingsvoorschriften voor het agrarisch gebied werden geschonden.    

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

E. Zesde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 



 

 

RvVb - 32 

- artikel 5.4.1 van het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (hierna: 

Onroerend Erfgoeddecreet) en  

- de motiveringsplicht. 

 

De verzoekende partijen stellen dat de verwerende partij wel oplegt dat de maatregelen die 

volgen op de archeologienota moeten gevolgd worden, maar verder niet motiveert of de 

erfgoed-/archeologietoets wel correct werd toegepast. De motivering van het Agentschap 

Onroerend Erfgoed werd niet in overweging genomen.  

 

2. 

De verwerende partij antwoordt hierop dat de archeologienota bekrachtigd was door het 

Agentschap Onroerend Erfgoed. Het voorgestelde programma van maatregelen in de 

archeologienota is vrij raadpleegbaar op het loket onroerend erfgoed. De door de verwerende 

partij opgelegde voorwaarde is hiermee voldoende duidelijk geformuleerd. 

 

3. 

De tussenkomende partij sluit zich aan bij het standpunt van de verwerende partij.  

 

4. 

In haar wederantwoordnota stellen de verzoekende partijen dat uit de archeologienota blijkt 

dat er verder archeologisch vooronderzoek “raadzaam wordt geacht”, maar dat de verwerende 

partij nergens redenen geeft waarom er geen voorafgaande onderzoeken nodig zijn om een 

vergunning te verlenen. De werken zijn ondertussen gestart door de tussenkomende partij 

zonder archeologisch vooronderzoek.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen stellen in essentie dat de motivering omtrent de archeologienota 

ontbreekt in de bestreden beslissing.  

 

2. 

Artikel 5.4.1 Onroerend Erfgoeddecreet stelt dat een archeologienota moet worden opgesteld 

en gemeld moet worden “voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen” in bepaalde situaties. 
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Een archeologienota is erop gericht om de historische erfgoedwaarde in de bodem te kunnen 

vrijwaren. 

 

Het wordt niet betwist dat een archeologienota werd opgesteld, met een programma van 

maatregelen, en dat het Agentschap Onroerend Erfgoed deze bekrachtigd heeft.  

 

De bestreden beslissing stelt: 

 

“… 

a) Erfgoed-/archeologietoets 

De aanvraag valt onder artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet waardoor bij de 

aanvraag een archeologienota moet worden gevoegd. Deze werd opgemaakt 

(https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/12630 ) en er werd akte van genomen door 

het Agentschap Onroerend Erfgoed. De brief van aktename werd niet toegevoegd waardoor de 

motivatie van het Agentschap niet gekend is. 

…” 

 

Als voorwaarde bij de vergunning wordt in dit verband het volgende opgelegd: 

 

“… 

- het vooropgestelde programma van maatregelen in archeologienota met ID 12630 en 

het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 na te leven; 

…”  

 

De bestreden beslissing bevat een link naar het dossier van de archeologienota op het 

erfgoedloket, waarbij het programma van maatregelen kan geconsulteerd worden.  

 

De inhoud van de archeologienota wordt niet op het omgevingsloket meegedeeld, enkel de 

ontvangstmelding door het Agentschap op 9 oktober 2019. Van daaruit is er een link naar het 

Erfgoedloket waar zowel de archeologienota als het programma van maatregelen kan 

teruggevonden worden.  

 

Artikel 5.4.4 Onroerend Erfgoeddecreet stelt:  

 

“… 

De verlener van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het 

verkavelen van gronden neemt, behoudens in de gevallen omschreven in artikel 5.4.1, derde 

lid, en artikel 5.4.2, vierde en vijfde lid, het naleven van de  archeologienota waarvan akte is 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/12630
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genomen en van dit decreet op als voorwaarde in de vergunning. De werken in de 

archeologienota waarvan akte is genomen overeenkomstig artikel 5.4.9 en in de nota waarvan 

akte is genomen overeenkomstig artikel 5.4.17 worden geacht te zijn vergund. 

 

Een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning of van de 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van 

gronden waarin het naleven van de archeologienota waarvan akte is genomen als voorwaarde 

wordt opgenomen, wordt door de vergunningverlener binnen een ordetermijn van tien dagen en 

schriftelijk bezorgd aan het agentschap. 

 

De verlener in eerste of laatste administratieve aanleg van de omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen of de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 

kan over een vergunningsaanvraag als vermeld in artikel 5.4.1 en 5.4.2 van dit decreet, waarbij 

een gemelde archeologienota toegevoegd is, alleen maar een beslissing nemen binnen de 

vervaltermijnen, vermeld in artikel 32, § 1, § 2 en § 3, artikel 46, § 1, en artikel 66, § 1, § 2, § 

2/1 en § 3, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, als de 

aktename van de gemelde archeologienota bezorgd is door de vergunningsaanvrager 

voorafgaand aan het verlenen van de vergunning. 

…” 

 

De verzoekende partijen tonen niet aan dat de verwerende partij de verplichtingen uit artikel 

5.4.4 Onroerend Erfgoeddecreet niet heeft nageleefd. De verzoekende partijen maken niet 

aannemelijk welke andere motivering de verwerende partij nog had moeten bijvoegen, 

waardoor ze zelf niet voldoen aan de stelplicht.   

 

Na raadpleging van het dossier van deze archeologienota blijkt er bovendien een “verslag van 

Resultaten na natuurwetenschappelijk onderzoek” te zijn opgesteld op 21 oktober 2020, ook 

raadpleegbaar op het erfgoedloket. Hierin wordt gesteld: 

 

“… 

De archeologienota bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma van 

maatregelen was opgenomen dat landschappelijke boringen, en indien nodig verkennende en 

waarderende boringen, en een proefsleuvenonderzoek dienden uitgevoerd te worden in 

uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, 

worden de resultaten van dit verder vooronderzoek beschreven. 

…” 

 

De verzoekende partijen tonen niet aan dat er dus geen verder onderzoek is gebeurd. De 

kritiek in de wederantwoordnota mist elke feitelijke grondslag.  
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3. 

Het middel wordt verworpen. 

F. Derde middel 

Het derde middel wordt niet onderzocht aangezien dit niet tot een ruimere vernietiging kan 

leiden. 

VII. 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, met inbegrip van de door de verzoekende partijen gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  

 

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 

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. 
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VIII. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van Jef TORFS is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het bestuurlijk 

beroep van de verzoekende partijen en derden en dit binnen een termijn van drie maanden 

te rekenen vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

4. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, bepaald 

op 400 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 16 september 2021 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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