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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 7 oktober 2021 met nummer RvVb-A-2122-0096  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0258-A 

 

 

Verzoekende partij de leidend ambtenaar van het departement OMGEVING 

 

vertegenwoordigd door Mr. Yves FRANÇOIS met 

woonplaatskeuze te 8790 Waregem, Eertbruggestraat 10 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 

22 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 14 december 2020 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 22 oktober 2020, waarmee aan de 

aanvrager een omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden voor de bouw van 

een buitenopslag van (+/- 278) wagens in functie van verdere optimalisatie/uitbreiding van 

garagebedrijf BMW JORSSEN met aanleg groen/wadi (omgevingsnummer: 2019148182). 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de aanvrager tegen de 

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Aartselaar van 30 maart 2020 ingewilligd. 

 

Het project ligt in 2630 Aartselaar aan de Antwerpsesteenweg 126_1 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer 39S2. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient geen toelichtende nota in.  

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 31 augustus 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 29 november 2019 vraagt WEBAR nv (hierna: de aanvrager) een omgevingsvergunning 

aan voor buitenopslag van (+/- 278) wagens in functie van verdere optimalisatie/uitbreiding 

van garagebedrijf BMW JORSSEN met aanleg groen/wadi gelegen in 2630 Aartselaar aan de 

Antwerpsesteenweg 126_1. 

 

Het perceel ligt in gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s (gewestplan ‘Antwerpen’). 

 

Het perceel ligt ook binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Afbakeningslijn Grootstedelijk gebied Antwerpen’. Dat plan bepaalt geen stedenbouwkundige 

voorschriften die relevant zijn voor de aanvraag. 

 

Het perceel is opgenomen in het door de Vlaamse regering op 21 mei 2021 voorlopig 

vastgesteld ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de 

Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12’ (B.S. 18 juni 2021). Het perceel ligt volgens 

dat ontwerpplan in ‘gemengd openruimtegebied’ (artikel 2) waarbinnen “natuurbehoud, 

bosbouw, landbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies [zijn]”, in beginsel 

geen gebouwen toegelaten zijn (behoudens artikel 2.2) en handelingen in functie van 

waterhuishouding in de erin opgenomen gevallen toegelaten zijn (artikel 2.3.). De in artikel 2.1 

en 2.2 bedoelde handelingen “kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze verenigbaar 

met de waterbeheerfunctie van het gebied en het waterbergend vermogen van rivier- en 

beekvalleien niet doen afnemen”.  

 

De Vlaamse regering keurde op 6 juli 2018 de start- en procesnota voor opmaak van het 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goed. Die start- en procesnota werd ter inzage van het 
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publiek gelegd en de aankondiging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (B.S. 6 

augustus 2018, rechtzettingsbericht op 24 september 2018).  

 

Dat het perceel (deels) gelegen zou zijn in het signaalgebied ‘Benedenvliet A12’  (BES-AGO2) 

waarover de Vlaamse regering van 24 januari 2014 besliste tot ‘bouwvrije opgave’, wordt in de 

bestuurlijke procedure door de aanvrager betwist.  

 

Het perceel ligt volgens de watertoetskaart 2017 (raadpleegbaar op Geopunt) deels in effectief 

overstromingsgevoelig gebied.  

 

De vergunningsaanvraag wordt op 16 december 2019, na bericht daartoe door de dienst 

omgeving van Aartselaar, aangevuld met onder meer een aangepaste beschrijvende nota, een 

formulier hemelwater en een stel plannen ten behoeve van de brandweer.  

 

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari 2020 tot en met 13 februari 2020. Er worden 20 

bezwaarschriften – 15 digitale en 5 analoge, waarvan 2 gebundelde bezwaren, – ontvangen. 

 

De Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen adviseert op 26 februari 2020 

ongunstig, besluitend “aangezien de mogelijkheden tot waterberging (een van de 

doelstellingen van het signaalgebied en van het RUP in opmaak) gehypothekeerd worden 

indien voorliggend project vergund zou worden”.  

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert op 24 maart 2020 ongunstig.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Aartselaar weigert op 30 maart 

2020 een omgevingsvergunning aan de aanvrager.  

 

Tegen die beslissing tekent de aanvrager op 3 juni 2020 bestuurlijk beroep aan bij de 

verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Aartselaar adviseert op 3 

augustus 2020 ongunstig omwille van de nadelige invloed op het watersysteem en 

waterbuffering en de ligging binnen de contouren van het plangebied van het (nog vast te 

stellen) RUP “Vallei van den Benedenvliet/Groot Struisbeek tussen E19 en A12”.  

 

De Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen adviseert op 18 augustus 2020 

opnieuw ongunstig. Ze benadrukt dat “de startnota voor de opmaak van dit RUP (Vallei van 
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de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12) […] intussen goedgekeurd [is] en […] 

het volledige perceel [omvat]. Een bewarend beleid is daarom aangewezen, totdat het RUP 

wordt goedgekeurd […]”.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert op 17 september 2020 ongunstig. Hij acht de 

aanvraag onder meer ontoelaatbaar op vlak van verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming 

en de impact op het waterbergend vermogen van de site.  

 

De raadsman van de aanvrager laadt op 30 september 2020 een replieknota in het 

omgevingsloket op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar op, met daarbij 

schetsen inzake verkeersafwikkeling, correspondentie met de Dienst Integraal Waterbeleid en 

een plan bestaande en nieuwe toestand met de grens van het overstromingsgebied.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in een aanvullend verslag, in het 

omgevingsloket opgeladen op 16 oktober 2020, om het beroep niet in te willigen en de 

omgevingsvergunning te weigeren.  

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 22 oktober 2020 gegrond en verleent een 

omgevingsvergunning onder volgende voorwaarden: 

 

 “… 

• De opslagplaats kan louter benut worden in functie van de uitbating van een vergunde 

uitbating gelegen binnen dezelfde KMO-zone, die ook paalt aan de Antwerpsesteenweg; 

• De ontsluiting van de projectsite naar de Antwerpsesteenweg dient te gebeuren via de in 

rood aangeduide strook op het in rood aangepaste inplantingsplan BA_2019.033_I_N_03; 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. Onderzoek van de middelen 

A. Tweede middel 

Standpunt van de verzoekende partij 

 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 1.2.1 en 4.3.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen van 

het milieubeleid (hierna: DABM); 

- het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de 

categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage (hierna: Project-

MER-besluit); 

- het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partij betoogt wat volgt: 

 

 “… 

Hoewel het een aanvraag conform bijlage III betreft, werd er geen degelijke MER-screening 

uitgevoerd. 

 

In het omgevingsloket heeft de aanvrager aangeduid dat het om een bijlage III project gaat. 

 

De aanvrager duidt gemakshalve in het omgevingsloket overal aan dat er geen schadelijke 

effecten op het milieu denkbaar zouden zijn.  Dit betreffen eenzijdige verklaringen die de 

Deputatie ten onrechte niet correct onderzocht en beoordeeld heeft. 

 

Het spreekt immers voor zich dat een project met aanzienlijke reliëfwijzigingen, gelegen naast 

een signaalgebied (BES-AG12 Signaalgebied Benedenvliet-IJselaar) en in een effectief 

overstromingsgevoelig en recent overstroomd gebied, een aanzienlijke impact op de 

waterhuishouding kan en zal hebben. 

 

Dit blijkt des te meer uit het feit dat het Gewestelijk RUP ‘Vallei van de Benedenvliet/Groot 

Struisbeek tussen E19 en A12’ in opmaak, voorziet in een herbestemming naar 

‘openruimtegebied’ ter vrijwaring van landbouw, natuur en bos.  Door het gebied te 

herbestemmen, wil de overheid er voor zorgen dat het milieu gevrijwaard en beschermd wordt. 
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De aanvrager stelt enerzijds dat een 0-teostand nagestreefd wordt, maar dat anderzijds een 

verandering van het reliëf een aanzienlijke impact heeft op de waterafvoer, wat ook evident is.  

De richting van de waterafvoer en snelheid verandert ontegensprekelijk en wordt in het 

bestreden besluit ook erkend. 

 

Het is evenzeer evident dat een totale verharding van het perceel over 7588m², weliswaar met 

deels waterdoorlatende kunststof grasdallen, ook een impact op de waterhuishouding zal 

hebben. 

 

De aanvrager voorziet een wadi om de afwatering te bufferen, maar uit geen enkele studie blijkt 

of die wadi voldoende zal zijn en correct gepositioneerd is.  Zonder enig nader onderzoek neemt 

de Deputatie aan dat de wadi volstaat en gedimensioneerd is op de helft mocht het een totale 

waterondoorlatende verharding zijn.  Deze motivering wordt door geen enkel element uit het 

dossier gedragen. 

 

Met de parking voorziet de aanvrager een bijkomende aanvoer van vrachtwagens van 10 per 

dag, zijnde 20 verkeersbewegingen per dag.  Dit mobiliteitsaspect werd in de aanvraag volledig 

genegeerd (in de screeningsnota werd vermeld dat er geen bijkomende mobiliteitsproblemen 

verwacht worden), terwijl voor het bereiken van de parking doorheen een woonwijk moet 

gereden worden. 

 

Deze aanzienlijke mobiliteitsimpact had het voorwerp van een MER-screening moeten 

uitmaken.  Dat de Deputatie dat met het opleggen van een voorwaarde meent te kunnen 

oplossen, brengt nog steeds niet met zich mee dat het ontbreken van een MER-screening kan 

opgevangen worden. 

 

Waar de aanvrager en Deputatie zelf aangeven dat er toch aanzienlijke ingrepen op het milieu 

zullen zijn, is de aanduiding dat er ‘geen effecten denkbaar’ zijn, incorrect en is het milieuluik 

niet correct ingevuld. De Deputatie heeft de milieu-impact derhalve niet afdoende en met 

onvoldoende kennis van zaken onderzocht en beoordeeld. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

De verzoekende partij voert samengevat aan dat de project-m.e.r.-screeningsnota die de 

aanvrager aan de omgevingsvergunningsaanvraag voegt, volstrekt onjuist weergeeft dat er 

geen schadelijke effecten op het milieu denkbaar zijn, terwijl het projectperceel gelegen is in 

effectief overstromingsgevoelig en recent overstroomd gebied waarvoor het ontwerp van 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  ‘Vallei van de Benedenvliet/Groot Struisbeek tussen E19 
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en A12’ in een herbestemming naar ‘openruimtegebied’ voorziet, en het project 20 

verkeersbewegingen met vrachtwagens per dag genereert.  

 

2. 

Artikel 1.2.1 DABM luidt: 

 

“… 

§ 1 Ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties heeft het milieubeleid tot doel 

1°het beheer van het milieu door de duurzame aanwending van de grondstoffen en de natuur; 

2° de bescherming; tegen verontreiniging en onttrekking, van mens en milieu, en in het bijzonder 

van de ecosystemen die van belang zijn voor de werking van de biosfeer en die betrekking 

hebben op de voedselvoorziening, de gezondheid en de andere aspecten van het menselijk 

leven; 

3° het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit, met 

name door de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke habitats, 

ecosystemen en landschappen met ecologische waarde en het behoud van de wilde soorten, 

in het bijzonder van die welke bedreigd, kwetsbaar, zeldzaam of endemisch zijn. 

 

§ 2 Op basis van een afweging van de verschillende maatschappelijke activiteiten streeft het 

milieubeleid naar een hoog beschermingsniveau. Het berust onder meer op het 

voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen 

bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, het standstill-beginsel en het beginsel 

dat de vervuiler betaalt. 

 

§ 3 De in § 1 en § 2 bepaalde doelstellingen en beginselen moeten in het bepalen en uitvoeren 

van het beleid van het Vlaamse Gewest op andere gebieden worden geïntegreerd. Bij de 

uitvoering van het beleid wordt rekening gehouden met de sociaal-economische aspecten, de 

internationale dimensie en de beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens 

…” 

 

Artikel 1.2.1 DABM heeft geen rechtstreekse werking met betrekking tot de toetsing van een 

individuele vergunningsbeslissing. Het bevat geen concrete en op elke individuele 

vergunningsaanvragen toepasselijke verplichtingen of verbodsbepalingen. 

 

Het erin opgenomen standstill-beginsel is een algemeen beginsel van milieubeleid en houdt in 

dat de overheid het bestaande beschermingsniveau niet mag afbouwen zonder redenen die 

verband houden met het algemeen belang en na het zorgvuldig afwegen van alle betrokken 

belangen. Het standstill-beginsel kan echter niet betekenen dat er geen vergunningen meer 

zouden mogen verleend worden, of dat een vergunning moet worden geweigerd wanneer er 
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enige hinder te verwachten valt. De vergunningverlenende overheid dient de reële risico’s in 

te schatten en te beoordelen, hetgeen een zekere appreciatiemarge inhoudt.  Het ingeroepen 

standstill-beginsel is op zich, nu het slechts algemene principes op het vlak van het algemeen 

milieubeleid inhoudt, niet afdwingbaar, tenzij ook de schending wordt ingeroepen van direct 

afdwingbare normen die dit beginsel concretiseren. 

 

 Artikel 4.3.2, §2bis DABM bepaalt: 

 

“§ 2bis. 

De Vlaamse Regering wijst, aan de hand van de criteria die worden omschreven in de bij dit 

decreet gevoegde bijlage II, de andere dan in paragrafen 1 en 2 vermelde categorieën van 

projecten aan waarvoor overeenkomstig dit hoofdstuk een project-MER of een project-m.e.r.-

screeningsnota moet worden opgesteld. 

[…]” 

 

De categorieën van projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2, §2bis van het decreet al 

dan niet een project-MER moet worden opgesteld, zijn vermeld in bijlage III Project-MER-

besluit (artikel 2, §1 project-MER-besluit en aanhef bijlage III Project-MER-besluit).  

 

Een project-m.e.r.-screeningsnota betreft een document waarin van een voorgenomen project 

wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn (artikel 

1, 5° Project-MER-besluit). Er moet uit blijken dat de aanvraag getoetst werd aan bijlage II bij 

het DABM, dat onder meer bepaalt: 

 

“De criteria overeenkomstig artikel 4.3.2, § 1, § 2, § 2bis, § 3, § 3bis en § 4, zijn: 

1° de kenmerken van de projecten. Bij de kenmerken van de projecten moeten in het 

bijzonder de volgende aspecten in overweging worden genomen: 

  a) de omvang en het ontwerp van het hele project; 

  b) de cumulatie met andere bestaande of goedgekeurde projecten; 

  c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

  biodiversiteit; 

  d) de productie van afvalstoffen; 

  e) verontreiniging en hinder; 

 […] 

2° de locatie van de projecten. Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de 

gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, moeten in het bijzonder de volgende 

aspecten in overweging worden genomen: 

  a) het bestaande en goedgekeurde landgebruik; 
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  b) de relatieve rijkdom aan en de beschikbaarheid, de kwaliteit en het 

regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en 

biodiversiteit) in het gebied en de ondergrond ervan; 

[…] 

3° de soort en de kenmerken van het potentiële effect. De waarschijnlijk aanzienlijke 

milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de criteria, vermeld in punt 1° en 2°, in 

aanmerking worden genomen, met aandacht voor het effect van het project op de disciplines, 

vermeld in artikel 4.3.1, tweede lid, met inachtneming van: 

[…] 

g) de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande of goedgekeurde 

projecten; 

[…]” 

 

Sinds de invoering van de omgevingsvergunning moet geen afzonderlijke screeningsnota 

(vroegere modelformulier of vormvrije screening) meer aan de aanvraag gevoegd worden. Wel 

moet de aanvrager de screeningsvragen, zoals uitdrukkelijk aangegeven in het 

aanvraagformulier (bijlage 1, 6.7), invullen: “Maak een project-MER-screeningsnota door de 

vragen in onderdeel 7 te beantwoorden. Motiveer voor elk effect in de desbetreffende bijlage 

waarom de te verwachten effecten volgens u niet aanzienlijk zijn”. 

 

Bij de vergunningsaanvraag die bij de bevoegde overheid wordt ingediend moeten 

overeenkomstig artikel 15 van het Omgevingsvergunningsbesluit waarin de ‘samenstelling van 

de aanvraag’ is vastgelegd, “de gegevens die in het formulier en de desbetreffende addenda 

voorgeschreven zijn als verplicht in te vullen of bij te voegen” worden gevoegd.  

 

Indien het project dus screeningsplichtig is, moet het onderdeel ‘effecten op de omgeving’ dus 

worden ingevuld en moeten eventuele addenda worden toegevoegd. Een aanvraag die niet 

voldoet aan de reglementaire vereisten moet door de bevoegde overheid onvolledig en 

onontvankelijk worden verklaard. 

 

3. 

De ingevulde project-m.e.r.-screeningsnota vermeldt dat het project betrekking heeft op 

rubriek 10a van bijlage III Project-MER-besluit, namelijk ‘industrieterreinontwikkeling 

(projecten die niet onder bijlage II vallen)’. Elke vraag naar mogelijke effecten op de omgeving 

wordt negatief beantwoord. Het antwoord op de vragen of “de aanvraag mogelijke effecten op 

de mobiliteit [heeft]”, “de aanvraag mogelijke effecten op het watersysteem en hierdoor een 

mogelijk effect op het milieu of op de menselijke gezondheid [heeft]” en of “de aanvraag 
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mogelijke effecten op de bodem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of de menselijke 

gezondheid [heeft]”, luidt telkens: “Nee. Er zijn geen mogelijke effecten denkbaar”.  

 

Nochtans voorziet het projectperceel in het omvormen van een akkerland naar een 

parkeerterrein met een oppervlakte van ca. 7.588,39 m² met plaats voor het stallen van 279 

wagens op een waterdoorlatende fundering en kunststof grasdallen en wordt het 

projectperceel voor de aanvraag genivelleerd. Aan de noordkant van het perceel wordt een 

infiltratiegracht voorzien met een capaciteit van 73,54 m³.  

 

Dat er tijdens de beroepsfase discussie is gerezen over de vraag of het projectperceel al dan 

niet of niet volledig in het signaalgebied ‘Benedenvliet A12’ (BES-AGO2), waarover de 

Vlaamse regering op 24 januari 2014 besliste tot ‘bouwvrije opgave’, gelegen is, bevestigt dat 

de mogelijkheid dat het project (aanzienlijke) milieueffecten op de bodem en waterhuishouding 

heeft, duidelijk niet uit te sluiten is. Dat blijkt eveneens uit het feit dat het projectperceel deels 

gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied en het projectperceel alleszins binnen de 

contouren van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de 

Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12’ gelegen is, waarvan de start- en 

procesnota die op 6 juli 2018 (dus ruim voor het indienen van de aanvraag) door de Vlaamse 

regering werd goedgekeurd en ter inzage van het publiek werd gelegd, het projectperceel 

reeds bestemt tot ‘gemengd openruimtegebied’. De project-m.e.r.-screeningsnota gaat 

daarmee in tegen de – weliswaar op dat ogenblik niet bekendgemaakte – bevindingen van het 

plan-MER bij het inmiddels voorlopig vastgesteld ontwerp van gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan.  

 

Het verdere verloop van de procedure is in dat opzicht tekenend: de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Aartselaar en de Dienst Integraal Waterbeleid adviseerden of oordeelden consequent 

ongunstig op vlak van impact op de waterhuishouding en opname in het ontwerpplan. Het blijkt 

bijgevolg niet dat de aanvraag geen te verwachten effecten op de omgeving heeft (waarvan 

de aanvrager kan motiveren waarom die te verwachten effecten niet aanzienlijk zijn). 

 

De overweging in de beschrijvende nota bij de aanvraag dat “gezien het terrein voor een 

gedeelte in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt [er] eveneens advies ingewonnen 

[werd] bij [***] van dienst integraal waterbeleid. Als T-100-overstromingspeil werd 8.94 TAW 

opgegeven. Na realisatie zal het laagste punt van de nieuwe verharding op 9.30 TAW liggen, 

boven dit referentiepeil”, overtuigt geenszins van een onderzoek van de effecten op de 

omgeving, bekeken in functie van de criteria van bijlage II bij het DABM. Dat, verderop de 
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beschrijvende nota, door de aanvrager verklaard wordt dat voldaan wordt aan de 

hemelwaterverordening en er aan de laagste kant (ter hoogte van de linker perceelsgrens en 

deels vooraan) bijkomend een gracht/wadi voorzien wordt als extra buffer bij hevige regenval, 

is, overtuigt niet dat een onderzoek  naar de effecten op de omgeving, rekening houdend met 

de criteria van bijlage II bij het DABM, daadwerkelijk gevoerd werd. De verzoekende partij 

moet worden gevolgd dat uit geen enkele studie blijkt dat de wadi op zich voldoende is en 

correct gepositioneerd is.  

 

De screeningsnota moet bovendien op zich toelaten een inschatting te kunnen maken van de 

te verwachten gevolgen op de omgeving. De aanvrager kan – eens hij de mogelijke 

aandachtspunten in de omgeving in kaart heeft gebracht – vervolgens motiveren waarom de 

te verwachten effecten niet aanzienlijk zijn. De screeningsnota laat echter niet toe enige 

gevolgtrekking wat de (cumulatieve) effecten op het watersysteem van de omgeving te maken, 

omdat ze eenvoudigweg ontkent dat er effecten op de waterhuishouding – van welke aard ook 

– kunnen zijn, terwijl uit hetgeen voorafgaat blijkt dat die conclusie in elk geval niet zonder een 

concreet onderzoek van de omgeving kan worden genomen.  

 

Dat de discussie over de effecten van de aanvraag op de mobiliteit niet uit te sluiten is, blijkt 

uit de door de aanvrager als repliek op het initiële verslag van de provinciale omgevings-

ambtenaar van 17 september 2020 bijgevoegde schetsen inzake verkeersafwikkeling (en de 

in de bestreden beslissing daaromtrent opgelegde voorwaarden). Waar de screeningsnota 

opnieuw stelt dat geen effecten inzake mobiliteit denkbaar zijn, blijkens de beschrijvende nota 

omdat “de beoogde werken […] deel uit[maken] van de verdere uitbreiding en optimalisatie 

van het garagebedrijf BMW Jorssen. Deze site grenst eveneens aan de Mastboomstraat maar 

heeft zijn ontsluiting via de Antwerpsesteenweg […] Via een poort achteraan het op het terrein 

zullen de nieuwe wagens dan nog individueel naar de nieuwe buitenopslag worden gereden 

waarbij ze nog een traject van ca. 50 m over de Mastboomstraat zullen afleggen” alsook “men 

kan […] stellen dat er dagelijks een 20-tal verkeersbewegingen zullen bijkomen die 

verwaarloosbaar zijn gezien de korte afstand (50 m) en het feit dat ze geen invloed hebben op 

de verdere verkeersafwikkeling richting Ysselaarlaan”, blijkt opnieuw dat die effecten – los van 

de vraag of ze aanzienlijk zijn – alvast niet uitgesloten zijn.  

 

De aanvrager heeft opnieuw ten onrechte geantwoord dat er geen mogelijke effecten op de 

mobiliteit denkbaar zijn en daarmee nagelaten de impact van de aanvraag op de omgeving in 

het licht van de criteria van bijlage II bij het DABM concreet te onderzoeken. Ook eventuele 

cumulatieve effecten moeten daarbij in rekening worden genomen. De aanvullende informatie 

die de aanvrager doorheen de bestuurlijke procedure verstrekt heeft, kan het gebrek aan een 
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deugdelijke project-m.e.r.-screeningsnota niet verhelpen, maar beklemtoont integendeel de 

kennelijke ontoereikendheid van de in de screeningsnota verstrekte gegevens.  

 

In het Omgevingsvergunningsdecreet (artikel 20) en het DABM (artikel 4.3.3, §2) wordt de 

bevoegdheid om te beslissen over de project-m.e.r.-screeningsnota toebedeeld aan de 

overheid die beslist over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Artikel 4.3.3, §2 DABM bepaalt 

dat “de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de 

vergunningsaanvraag, een beslissing [neemt] of er een project-MER moet worden opgesteld. 

Zij doet dat op het ogenblik van en als onderdeel van de beslissing over de ontvankelijkheid 

en volledigheid van de aanvraag”. Het gebrek aan een (deugdelijk ingevulde) screeningsnota 

kan bijgevolg niet alsnog bij de bestuurlijke beroepsfase worden rechtgezet. 

 

Daargelaten de vraag of de aanvraag enkel betrekking heeft op rubriek 10a van bijlage III van 

het project-MER-besluit (aangezien het wezenlijk eveneens in de ontwikkeling van een 

parkeerterrein voorziet in de zin van rubriek 10 b – ‘stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip 

van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen)’, 

moet met de verzoekende partij worden vastgesteld dat de verstrekte gegevens uit de 

screeningsnota de verwerende partij in geen geval toelaten om een degelijk onderzoek te 

voeren naar de mogelijke (aanzienlijke) milieueffecten van het aangevraagde. Er kan niet in 

redelijkheid worden aangenomen dat de vergunningverlenende overheid op basis van deze 

summiere (en onvolledige) gegevens in de mogelijkheid was om het project te toetsen aan de 

criteria van bijlage II bij het DABM. 

 

Voor zover de verwerende partij met de bestreden beslissing onder de hoofding 

‘milieueffectrapportage’ vaststelt dat “een project-m.e.r.-screeningsnota deel uitmaakt van het 

aanvraagdossier. De bespreking van de effecten wordt in de bovenstaande titels gedaan”, 

moet alleszins worden vastgesteld dat de screeningsnota zelf niet tot enige deugdelijke 

effectenbeoordeling kan hebben geleid, en dat de verwerende partij hoogstens een screening 

heeft kunnen doorvoeren die gebaseerd is op andere documenten en adviezen die veelal niet 

bij de aanvraag waren gevoegd. Dat de verwerende partij alsnog een poging gedaan heeft het 

project te screenen, doet geen afbreuk aan de kennelijke onzorgvuldigheid waarmee het 

aanvraagdossier op vlak van onderzoek naar de effecten op de omgeving is samengesteld.  

 

Uit voorgaande overwegingen blijkt dat de screeningsnota dermate gebrekkig is dat ze met 

het ontbreken ervan moet worden gelijkgesteld.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  
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B. Vierde middel 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 35, §4 en 41 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 

houdende uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsbesluit); 

- het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partij betoogt wat volgt: 

 

 “… 

Bij de aanvraag diende een mobiliteitsstudie gevoegd geweest te zijn (MOBER).  Meteen diende 

ook het advies van de Provinciale Omgevingscommissie Antwerpen (PVOC) gevraagd geweest 

te zijn, evenals het advies van Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). 

 

Een MOBER is bedoeld om verkeers- en mobiliteitseffecten in kaart te brengen.  Het is een 

beoordeling en onderzoek dat verder gaat dan de loutere mobiliteitsimpact zoals voorzien in art. 

4.3.1 § 2 VCRO als beoordelingsgrond. 

[…] 

In de bijlage 1 van het Besluit van 27.11.2015 wordt verwezen naar het addendum E1 “Effecten 

op mobiliteit” (link naar de  addendabibliotheek: 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvragen-omv-op-papier. 

Volgens tabel 2 van voormeld besluit dient vanaf de inrichting van 200 parkeerplaatsen een 

MOBER uitgevoerd en bij het dossier gevoegd worden. 

   

 

 Dit is niet het geval.  Evenmin hebben de bevoegde instanties advies verstrekt. 

 

 Het project voorziet nochtans een parkeerterrein van 279 wagens. 

 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvragen-omv-op-papier
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De vergunningverlenende overheid die een omgevingsvergunning aflevert zonder dat alle 

noodzakelijke stukken/studies bij de aanvraag gevoegd zijn en zonder verplicht advies in te 

winnen bij de bevoegde instanties, gaat onzorgvuldig te werk; 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

De verzoekende partij voert aan dat, omdat de aanvraag in meer dan 200 parkeerplaatsen 

voorziet, een mobiliteitsstudie diende te worden gevoegd, en het advies van de provinciale 

omgevingsvergunningscommissie (POVC) en het Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken vereist is. 

 

2. 

Bij de vergunningsaanvraag die bij de bevoegde overheid wordt ingediend moeten 

overeenkomstig artikel 15 van het Omgevingsvergunningsbesluit waarin de ‘samenstelling van 

de aanvraag’ is vastgelegd, “de gegevens die in het formulier en de desbetreffende addenda 

voorgeschreven zijn als verplicht in te vullen of bij te voegen” worden gevoegd.  

 

Bijlage 1 Omgevingsvergunningsbesluit  legt voor een “aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor: stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit, kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen” op: 

 

“… 

2.9 Heeft de aanvraag betrekking op minstens een van volgende zaken 

* het aanleggen van ten minste 200 parkeerplaatsen 

[…] 

ja. Voeg een mobiliteitsstudie als bijlage E1bis bij dit formulier. U hoeft dit niet te doen als de 

aanvraag een milieueffectrapport bevat dat de mobiliteit behandelt. 

…” 

 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken verleent advies als een mobiliteitsstudie of 

een project-MER, die een mobiliteitsstudie omvat, bij de vergunningsaanvraag gevoegd moet 

worden. (artikel 35, §5 Omgevingsvergunningsbesluit in de toepasselijke versie).  

 

De deputatie moet daarnaast het advies van de POVC vragen wanneer de opmaak van een 

mobiliteitseffectenrapport vereist is (artikel 41, tweede lid, 1°, c) Omgevingsvergunnings-

besluit). 
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3. 

De omgevingsvergunningsaanvraag voorziet in “de realisatie van een buitenopslag voor 

nieuwe wagens”. De beschrijvende nota bij de aanvraag vermeldt dat “via de aanleg van deze 

verharding […] het bedrijf [garagebedrijf BMW Jorssen] in de mogelijkheid [is] om een 279-tal 

nieuwe wagens ter plaatse te stockeren. Deze nieuwe wagens worden aangeleverd via 

autotransporters […] en het laden en lossen gebeurt op de site van BMW Jorssen die zijn 

ontsluiting heeft via de Antwerpsesteenweg. Via een poort achteraan op het terrein zullen de 

nieuwe wagens dan nog individidueel naar de nieuwe buitenopslag worden gereden waarbij 

ze nog een traject van ca. 50 over de Mastboomstraat zullen afleggen. Momenteel worden op 

jaarbasis een 3000-tal wagens (zowel BMW als MINI) afgeleverd aan de klant. Deze worden 

geleverd met autotransporters in volle vrachten (max. 10 wagen) en dit gemiddeld à 58 wagens 

per week. Dagelijks worden er gemiddeld 10 wagens toegeleverd die individueel naar de 

buitenopslag rijden. De wagen blijkt hier gemiddeld een 20-tal dagen gestockeerd. Verder kan 

er ook gesteld worden dat er dagelijks gemiddeld 8 tot 12 wagens terug naar de site worden 

gebracht waar ze verder worden klaargemaakt om afgeleverd te worden aan de klant”.  

 

Bij gebrek aan definitie van het begrip ‘parkeerplaats’ moet het begrip in zijn 

spraakgebruikelijke betekenis worden begrepen, namelijk een plaats waar kan worden 

geparkeerd. ‘Parkeren’ wordt in de spraakgebruikelijke betekenis begrepen als het opstellen 

op een daarvoor bestemde plaats, het laten staan van een voertuig dat niet aan het verkeer 

deelneemt. Bijlage 1 Omgevingsvergunningsbesluit legt onder 2.9 geen bijkomende 

voorwaarden op, ook niet over de parkeerfrequentie.  

 

Artikel 4.2.1, 5° VCRO voorziet bovendien dat een vergunning moet worden verkregen voor: 

 

 “een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: 

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 

afval: 

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens; 

c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden 

gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, 

met uitzondering van het kamperen op een toeristisch logies dat voldoet aan de 

voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 5 februari 2016 betreffende het 

toeristisch logies”.  

 

De aanvraag voorziet niet in de ‘opslag’ van ‘gebruikte’ of ‘afgedankte’ voertuigen, maar in het 

‘parkeren’ van nieuwe ‘voertuigen’ en ‘wagens’, die in een staat zijn die toelaat aan het verkeer 
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deel te nemen. De aanvraag voorziet bijgevolg niet in het gewoonlijk gebruiken, aanleggen en 

inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen in de zin van 

artikel 4.2.1, 5°, a) VCRO, maar in het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een 

grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens in de zin van artikel 4.2.1, 

5°, b) VCRO. 

 

Het inplantingsplan nieuwe toestand bij de aanvraag vermeldt dat sprake is van “buitenopslag 

nieuwe wagens: 279plaatsen” en een uitvoering in “kunststof grasdallen waterdoorlatend, 

infiltrerend op eigen terrein”. Er worden 279 individuele plaatsen ingetekend. De ruimte die 

voorzien wordt als ‘opslagplaats’ voor wagens, laat ontegenzeglijk parkeren van wagens toe. 

In functie van de huidige bedrijvigheid blijkt uit de toelichting in de beschrijvende nota bij de 

aanvraag dat de wagens ook effectief naar de ‘buitenopslag’ gereden worden om er te worden 

geparkeerd, om er na gemiddeld 20 dagen weer naar buiten te worden gereden richting de 

site van BMW Jorssen.  

 

De voorwaarden die de verwerende partij aan de aanvraag verbindt dat “de opslagplaats […] 

louter benut [kan] worden in functie van de uitbating van een vergunde uitbating gelegen 

binnen dezelfde KMO-zone, die ook paalt aan de Antwerpsesteenweg” en “de ontsluiting van 

de projectsite naar de Antwerpsesteenweg dient te gebeuren via de in rood aangeduide strook 

op het in rood aangepaste inplantingsplan BA_2019.033_I_N_03” verhinderen enerzijds 

geenszins dat de aanvraag zelf tot het projectperceel beperkt is, anderzijds dat het terrein zelfs 

in functie van een vergunde uitbating gelegen binnen dezelfde KMO-zone gebruikt kan worden 

als reguliere parking met een ‘gebruikelijke’ parkeerfrequentie.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de verwerende partij die kwalificatie als parkeerplaats 

wezenlijk betwist aangezien ze de aanvraag omschrijft als een ‘autoparkeerplaats’ en ‘een 

inrichting voor het plaatsen van 279 wagens op een waterdoorlatende fundering’ (p. 2 van de 

bestreden beslissing).  

 

De verwerende partij laat vervolgens volstrekt na te onderzoeken of de aanvraag van een 

mobiliteitsstudie (of MOBER) moest vergezeld zijn, wat blijkens bijlage 1 

Omgevingsvergunningsbesluit nochtans het geval is, en laat eveneens na het advies van de 

provinciale omgevingsvergunningscommissie (artikel 41, tweede lid, 1°, c) Omgevings-

vergunningsbesluit) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (artikel 35, §5 

Omgevingsvergunningsbesluit) in te winnen. 

 

Het middel is gegrond.  
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V. Indeplaatsstelling 

Artikel 37, §2 DBRC-decreet, zoals toegelicht in de parlementaire voorbereiding, verleent de 

Raad een beperkte substitutiebevoegdheid om, met respect voor de scheiding der machten 

en met het oog op een efficiënte geschillenbeslechting, zijn arrest in de plaats te stellen van 

de bestreden beslissing. 

 

De milieueffectenrapportage maakt deel uit van het aanvraagdossier zodat het een 

substantieel onderdeel vormt bij het indienen van de aanvraag. Het maakt als zodanig deel uit 

van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek door het vergunningverlenend 

bestuursorgaan. 

 

Aangezien uit de beoordeling van het tweede middel is gebleken dat de door de aanvrager 

gevoegde project-m.e.r.screeningsnota dermate gebrekkig is dat ze gelijk moet worden 

gesteld aan het ontbreken ervan, bestaat in hoofde van de verwerende partij een volstrekt 

gebonden bevoegdheid om de vergunning, in navolging van de door de Raad vastgestelde 

onoverkomelijke legaliteitsbelemmering bestaande uit de onvolledigheid waarmee het 

vergunningsdossier is behept, te weigeren.  

 

De onvolledigheid van de aanvraag volgt bovendien ook uit de beoordeling van het vierde 

middel, waaruit blijkt dat ten onrechte geen mobiliteitsstudie aan de aanvraag gevoegd werd.  

 

De Raad gaat over tot de in artikel 37, §2 DBRC-decreet vermelde indeplaatsstelling. 

VI. Kosten 

De kosten van het beroep komen ten laste van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt 

gesteld.  De verzoekende partij is vrijgesteld van de betaling van rolrecht (artikel 21, §2 DBRC-

decreet), zodat die kosten niet werden gemaakt en ook niet ten laste van de verwerende partij 

hoeven te worden gelegd.  

 

De verzoekende partij vraagt evenwel om “verwerende partij te veroordelen tot de kosten van 

het geding, voor verzoekende partij begroot op 700 € rechtsplegingsvergoeding”. 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 
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ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding (artikel 21, §7 en artikel 33 DBRC-decreet). De 

verzoekende partij kan de gevraagde rechtsplegingsvergoeding worden toegekend.  

VII. Beslissing  

1. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

2. De Raad stelt zijn arrest in de plaats van de nieuw te nemen beslissing en weigert de 

omgevingsvergunning voor de bouw van een buitenopslag van (+/- 278) wagens in functie 

van verdere optimalisatie/uitbreiding van garagebedrijf BMW JORSSEN met aanleg 

groen/wadi aan de aanvrager voor een project gelegen te 2630 Aartselaar aan de 

Antwerpsesteenweg 126_1 met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer 

39S2. 

 

3. De kosten van het beroep bestaande uit een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro 

verschuldigd aan de verzoekende partij, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 7 oktober 2021 door de derde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

Brecht BIELEN Filip VAN ACKER 
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