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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 4 november 2021 met nummer RvVb-A-2122-0192 

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0186-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Julien VAN LEUVEN 

2. Dirk CLAUS 

 

vertegenwoordigd door Mr. Jürgen DE STAERCKE met 

woonplaatskeuze te 9550 Hillegem (Herzele), Dries 77 

 

Verwerende partij de provincie WEST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Steve RONSE en Thomas 

QUINTENS met woonplaatskeuze te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 

27B 

 

Tussenkomende partij de gemeente KOKSIJDE, vertegenwoordigd door het 

college van burgemeester en schepenen 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Laurent PROOT en Robin 

VERBEKE met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Kasteellaan 141 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 16 november 2020 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 24 september 2020, waarmee aan 

de tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het plaatsen van een 

uitkijktoren (omgevingsnummer: 2018134840). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Koksijde van 17 februari 2020 

niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 8670 Koksijde aan de Panoramalaan zn. en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 2, sectie H, nummers 594L en 604A. 

II. Rechtspleging 

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in en de verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

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

22 juli 2021. De procespartijen hebben ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad 

nemen van de zaak met toepassing van artikel 85, §3 van het besluit van de Vlaamse regering 

van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 

(hierna: Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 30 september 2019 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor 

de bouw van een uitkijktoren gelegen in Koksijde aan de Panoramalaan. 

 

De aanvraag betreft een houten uitkijktoren van ca. 22,8 m hoog met een betonnen sokkel op 

maaiveld met geïntegreerde banken en informatiezuil. De uitkijktoren is gepland op de duin 

‘De Hoge Blekker’. 

 

De percelen liggen in natuurgebied (gewestplan ‘Veurne-Westkust’). 

 

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

GRUP 2: Corridor Schipgat - Doornpanne. 

 

Het perceel ligt deels in een speciale beschermingszone zoals aangewezen door de Vlaamse 

Regering door middel van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014. Het betreft 
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een deelgebied van de speciale beschermingszone (Habitatrichtlijn) ‘Duingebieden inclusief 

IJzermonding en Zwin’. 

 

Het perceel ligt volgens het Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling 

van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in 

Ontwikkeling van 18 juli 2003, deels in een zone die aangeduid werd als VEN-gebied ‘De 

Westkust’  

 

Het perceel ligt deels in het Vlaams natuurreservaat V037 ‘Schipgat, Doornpanne en Hoge 

Blekker. 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 22 november 2019 tot en met 22 december 2019. De 

verzoekende partijen dienen een bezwaarschrift in. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 23 december 2019 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Koksijde verleent op 17 februari 2020 een 

omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij. 

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen op 19 maart 2020 bestuurlijk beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

De tussenkomende partij dient op 2 juni 2020 een toelichtende nota in. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 5 juni 2020 om het beroep 

in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Defensie adviseert op 17 juni 2020 ongunstig. 

 

Op 19 juni 2020 vraagt de tussenkomende partij om een termijnverlenging op basis van artikel 

66, §2/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet. De verwerende partij staat de 

termijnverlenging toe op 3 juli 2020. 

 

Op 8 september 2020 adviseert het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Defensie 

voorwaardelijk gunstig. 

 

De tussenkomende partij dient op 14 september 2020 een replieknota in. 
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Na de hoorzitting van 15 september 2020 verklaart de verwerende partij het beroep op 24 

september 2020 ongegrond en verleent een omgevingsvergunning. 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Tussenkomst 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 17 februari 2021 om in de 

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

beschikking van 8 maart 2021 toe om in de debatten tussen te komen. 

V. Onderzoek van de middelen – eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (hierna: DABM); 

- artikel 20 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet); 

- bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende 

vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, 

zoals gewijzigd bij besluit van 1 maart 2013 (hierna: Project-MER-besluit). 

 

De verzoekende partijen zetten uiteen: 

 

“… 

10. Doordat artikel 20 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat als met toepassing van 

artikel 4.3.3, § 2, van het DABM bij de vergunningsaanvraag een project-m.e.r.-screeningsnota 

is gevoegd, de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, of de gemeentelijke, provinciale of 

gewestelijke omgevingsambtenaar die nota onderzoekt en beslist of er over het project een 

milieueffectrapport moet worden opgesteld.  Als de aanvraag door de bevoegde overheid zelf 

wordt ingediend, dan verricht de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke 

omgevingsambtenaar de in het eerste lid vermelde taken. 
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Artikel 4.3.2 § 2bis DABM bepaalt dat de Vlaamse Regering, 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 aanwijst waarvoor overeenkomstig dit hoofdstuk III 

‘Milieueffectrapportage over projecten’ een project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota 

moet worden opgesteld. 

 

Artikel 4.3.3, § 2 DABM bepaalt dat in de gevallen, vermeld in artikel 4.3.2, § 2bis, waarvoor 

een project-m.e.r.-screeningsnota werd opgesteld, de overheid die beslist over de 

ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, een beslissing neemt of er een 

project-MER moet worden opgesteld. 

 

Uit de motiveringsplicht vloeit voort dat elke eenzijdige rechtshandeling met individuele 

strekking, die uitgaat van een bestuur en beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer 

bestuurden of voor een ander bestuur, in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat deze afdoende moeten zijn. 

 

11. Terwijl de bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag “geen betrekking” heeft “op 

een project dat voorkomt op de lijst van Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 

01/03/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. De aanvraag is dan ook 

niet screeningsplichtig.” De bestreden beslissing verwijst ter zake naar “een dossierstuk van het 

Departement Omgeving waaruit blijkt dat géén project-m.e.r. – screening nodig is”. 

 

Blijkens de bestreden beslissing blijkt ‘het dossierstuk’ een email van het Departement 

Omgeving waarin wordt gesteld dat het project geen stadsontwikkelingsproject betreft: (…) 

 

Deze motivering is niet pertinent. 

 

De bestreden beslissing erkent dat de aanvraag voorziet in de ontbossing van een oppervlakte. 

Hiervoor werd overigens ook een compensatievoorstel gevoegd. 

 

De aanvraag ressorteert bijgevolg onder bijlage III van het Besluit van de Vlaamse Regering 

van 10 december 2004 ‘houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen 

aan milieueffectrapportage’, met name onder de categorie ‘ontbossing met het oog op 

omschakeling naar een ander bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen)’. 

 

Voor de aanvraag diende er dus een project-MER screeningsnota gevoegd. De aanvraag was 

derhalve onvolledig bij gebrek aan project-MER screeningsnota. 
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Deze project-MER-screeningsnota had verwerende partij overeenkomstig artikel 20 

Omgevingsvergunningsdecreet vervolgens moeten betrekken in de bestreden beslissing.  Zulks 

is bij gebrek aan project-MER-screeningsnota evenwel niet gebeurd. 

Dit gebrek werd evenmin ondervangen door een motivering in de bestreden beslissing: 

De bestreden beslissing bevat wel een passage aangaande de natuurtoets, maar deze passage 

erkent enkel dat het perceel van aanvraag deels in habitatrichtlijngebied ligt en deels in VEN 

gebied. De bestreden beslissing merkt vervolgens op dat het Agentschap Natuur en Bos een 

gunstig advies heeft verleend (gevolgd door een citaat uit dit advies), zonder dat de bestreden 

beslissing zich enige motivering uit het advies eigen maakt: (…) 

Nergens in het overgenomen citaat uit het advies is overigens enige motivering van het 

Agentschap te bespeuren waarin het Agentschap Natuur en Bos zou beoordelen of door het 

aangevraagde vermijdbare schade aan de natuur zou kunnen ontstaan in de zin van artikel 16 

§ 1 Natuurdecreet. De bestreden beslissing komt vervolgens, zonder enige eigen afdoende 

beoordeling of door het aangevraagde vermijdbare schade aan de natuur zou kunnen ontstaan 

in de zin van artikel 16 § 1 Natuurdecreet, tot de bewering dat indien de voorwaarden van het 

Agentschap zouden worden nageleefd, geen vermijdbare schade aan de natuur zou ontstaan. 

De bestreden beslissing bevat dan ook in geen geval een afdoende beoordeling van de 

natuurtoets zoals voorgeschreven door artikel 16 § 1 Natuurdecreet. 

Onder de beoordeling van de visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en 

reliëf van de bodem besteedt de bestreden beslissing nog een korte passage aan de vegetatie. 

De bestreden beslissing merkt ter zake op dat de vegetatie op het perceel zou bestaan aan 

duindoornstruweel en deels uit lage duinvegetatie, maar merkt op dat het aanwezige 

duingrasland nog niet in optimale toestand zou verkeren: (…) 

 

Dat het grasland nog niet in optimale toestand zou verkeren, doet vooreerst geen afbreuk aan 

het feit dat de bestreden beslissing de aanwezige natuurwaarden erkent.  

De overweging dat het grasland nog niet optimaal zou zijn, impliceert de potentie dat het 

grasland (uiteraard wanneer het niet vernietigd wordt voor de inplanting van de vergunde 

constructies) om wel in optimale toestand te evolueren. (Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

het perceel van aanvraag gelegen is in natuurgebied, waarin planmatig sowieso het herstel van 

het natuurlijk milieu centraal staat (artikel 13.4.3.1 Inrichtingsbesluit 1972 (K.B. 28 december 

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

gewestplannen’)). 

Dat de aanwezige natuurwaarden nog niet geoptimaliseerd zouden zijn, vormt dan ook geen 

afdoende reden om de aanwezige natuurwaarden te vernietigen. 

 

De bestreden beslissing bevat geen afdoende beoordeling van de natuurtoets. 

 

Nochtans ligt de bewering dat het aangevraagde geen onherstelbare schade zou verrichten aan 

de natuur, allesbehalve als evidentie voor. 



 

RvVb - 7 

Het perceel van aanvraag maakt o.m. deel uit van het Vlaams natuurreservaat ‘Schipgat, 

Doornpanne en Hoge Blekker’ en de ankerplaats ‘De Doornpanne en Schipgatduinen’. 

  

De Hoge Blekker ressorteert als deel van de voormelde ankerplaats onder de Inventaris 

Onroerend Erfgoed, waarin de Hoge Blekker als gefixeerde duin en hoogste duintop van de 

Belgische kust expliciet wordt vermeld. Het betreft een paraboolduin die een getuige van de 

paraboolduinvorming uit 14de tot 16de eeuw en een weids zicht biedt op het gebied zelf en naar 

het strand. In de Inventaris wordt vooropgesteld dat, inzonderheid omdat het gebied storende 

bebouwing kent, een verdere bebouwing, maar ook de verdere aanleg van lijninfrastructuur 

zoals wegen maar ook nieuwe paden vermeden moet worden. De oprichting van een uitkijktoren 

staat haaks op voormelde principes. 

  

De Hoge Blekker ressorteert onder het complex ‘Schipgatduinen - Doornpanne - Sint-André - 

Hoge Blekker - Witte Burg’ dat mede blijkens het beheersplan ‘LIFE+FLANDRE: Beheerplan 

voor de Simpelaereduinen, Schipgatduinen, Doornpanne, Hoge Blekker, Hooge Duynen, 

Oostvoorduinen, Plaatsduinen, Similiduinen en Sint-Laureinsduinen’ de volgende habitats 

herbergt: (…) 

 

Blijkens het beheersplan herbergen de mosduinen (partim 2130) en onbegroeide plekken van 

de Hoge Blekker en Doornpanne (buiten de begraasde zones!) kleine populaties van regionaal 

belangrijke ongewervelden in casu Harkwesp, Heivlinder, Kleine parelmoervlinder en 

Blauwvleugelsprinkhaan. Het gebied heeft de potentie als te ontwikkelen en behouden 

Europees beschermde duinhabitattypes. Het beheersplan erkent expliciet dat, op voorwaarde 

van weinig of geen betreding, de mosduinen (partim 2130) en onbegroeide plekken van o.m. 

de Hoge Blekker, een potentieel belangrijk leefgebied zijn voor regionaal belangrijke 

ongewervelden in casu Harkwesp, Heivlinder, Kleine parelmoervlinder en 

Blauwvleugelsprinkhaan: (…) 

 

De bouw van de uitkijktoren als toeristische trekpleister, waarbij buitendien niet de minste 

aandacht wordt besteed aan een kwaliteitsvolle inrichting van de omgeving en er duidelijk wordt 

uitgegaan van bijkomende verkeersgeneratie (getuige hiervan de fietsrekken die worden 

ingeplant naast huisnummer 15), strijdt met de voormelde ontwikkeling en behoud. 

 

Gelet op de aanwezige natuurwaarden op de Hoge Blekker, de potentie die het gebied heeft 

voor de verdere ontwikkeling en het behoud van habitats, brengt het aangevraagde vermijdbare 

schade toe aan de natuur. Zulks doorstaat a fortiori de natuurtoets niet gelet op de 

gewestplanbestemming die een herstel (en bijgevolg dus geen verdere aantasting) van het 

natuurlijk milieu net gebiedt. Deze gewestplanvoorschriften blijven ook via het gemeentelijk 

RUP van kracht. 
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De bestreden beslissing bevat derhalve geen project-MER-screeningsnota. Een en ander wordt 

evenmin geremedieerd in de bestreden beslissing, nu de beslissing niet afdoende inzichtelijk 

maakt dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn en de opmaak van een project-

MER niet vereist zou zijn. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt: 

 

“… 

15. Het standpunt van verzoekende partij kan niet worden bijgetreden. Immers wordt in de 

bestreden beslissing op uitgebreide wijze uiteengezet waarom het project niet MER-

screeningsplichtig is: (…) 

 

De visie van het departement omgeving is duidelijk. Een m.e.r.-screeningsnota is niet vereist. 

Derhalve diende dergelijke nota ook niet betrokken te worden in de vergunningsbeslissing. 

 

16. De natuurtoets ex artikel 16 van het decreet natuurbehoud impliceert dat de 

vergunningverlenende overheid er in principe zorg voor moet dragen dat door het toelaten van 

een activiteit geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan. 

 

De parlementaire voorbereiding bij dit decreetsartikel duidt dat vermijdbare schade moet 

beschouwd worden als schade die vermeden kan worden door een activiteit op een andere 

wijze uit te voeren. Onvermijdbare schade, zijnde schade die onvermijdelijk voortvloeit uit een 

ingreep, valt niet onder het toepassingsgebied van de natuurtoets. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft in haar advies van 23 december 2019 de potentiële 

schade, die het project aan de natuur zou kunnen veroorzaken, nauwkeurig onderzocht. Zij 

kwam tot de volgende conclusie: (…) 

 

Overeenkomstig vaste rechtspraak kan zelf een schadelijke ingreep op de natuur doorgevoerd 

worden, mits de negatieve effecten ervan worden opgevangen door maatregelen die worden 

voorzien in een compensatiedossier. 

 

Uit bovenstaand advies van het Agentschap voor Natuur en Bos blijkt genoegzaam dat er 

voldoende maatregelen genomen worden om schade aan de natuur te vermijden. Een en ander 

werd ook uitdrukkelijk opgenomen in duidelijke voorwaarden, die door het Agentschap worden 

voorgelegd. 

 



 

RvVb - 9 

In de bestreden beslissing wordt aangaande de natuurtoets, met verwijzing naar het advies van 

het Agentschap voor Natuur en Bos, o.m. het volgende gemotiveerd: (…) 

 

Uit de bestreden beslissing volgt aldus uitdrukkelijk dat er geen vermijdbare schade aan de 

natuur zal ontstaan indien de voorwaarden van het Agentschap voor Natuur en Bos stipt worden 

nageleefd. 

 

17. Thans dient vastgesteld te worden dat uit de bestreden beslissing blijkt dat het project 

geen aanzienlijke milieueffecten met zich zal meebrengen. Daarnaast was een project-MER-

screeningsnota hoe dan ook niet vereist. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij stelt: 

 

“… 

9. Waar de verzoekende partijen voorhouden dat voor een project-MER screeningsnota moest 

zijn toegevoegd aan het aanvraagdossier, maakt zij niet aannemelijk dat het project inderdaad 

een screeningsplichtig zou zijn op basis van bijlage III van het Project-MER-besluit. 

 

De tussenkomende partij verwijst hierbij in eerste instantie naar het ontvankelijkheid- en 

volledigheidsonderzoek in eerste aanleg. Het college van burgemeester en schepenen 

oordeelde hierbij dat de omgevingsvergunningsaanvraag geen project-m.e.r.-screeningsnota 

vereist, in navolging van het onderzoek van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.  

 

10. Van belang is dat het college van burgemeester en schepenen hierbij steunt op de visie van 

het Team Mer (als onderdeel van het Departement Omgeving), dat stelt dat het project niet valt 

onder bijlage III van het Project-MER-besluit. 

 

Het Team MER kwam, als deskundige instantie, namelijk tot de conclusie dat voorliggende 

aanvraag niet screeningsplichtig is en de opmaak van een project-m.e.r.-screeningsnota dus 

niet noodzakelijk is (zie stuk 5): (…) 

 

De verwerende partij treedt dan ook, als redelijke overheid, terecht de visie van het Team MER 

bij en stelt dat het project niet valt onder één van de rubriek van het Project-MER-besluit. De 

verwerende partij komt dan ook met de nodige zorgvuldigheid tot de conclusie dat het 

aanvraagdossier geen project-m.e.r.-screeningsnota moest bevatten. 

 

De verzoekende partijen kunnen niet voorhouden dat dit advies van Team MER niet pertinent 

zou zijn voor de beoordeling van de project-m.e.r.-screeningsplicht van het project. Uit het 
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antwoord van Team Mer blijkt duidelijk dat zij het project heeft getoetst aan de verschillende 

rubrieken van bijlage III van het Project-MER-besluit en zij op basis van deze toets concludeert 

dat het project geen project-m.e.r.-screeningsnota vereist.  

 

11. Zowel de verwerende partij als de POA komen in de procedure in administratief beroep op 

basis van bovenvermeld stuk tot eenzelfde conclusie. Iedere instantie stelt terecht vast dat er 

geen sprake is van een screeningsplichtig project. Zo adviseert de POA in haar verslag van 5 

juni 2020 als volgt (zie stuk 3, p. 7): (…) 

 

De verwerende partij neemt deze motivering integraal over in haar uiteindelijke beslissing en 

treedt de POA op dit punt bij.  

 

Het is dan ook vreemd dat de verzoekende partijen niet alleen het standpunt van de verwerende 

partij betwisten, maar ook het op dit punt eensluidende verslag van de POA en de uitdrukkelijke 

bevestiging van Team MER dat het project niet valt onder bijlage III van het project-MER-besluit. 

 

12. Minstens tonen de verzoekende partijen niet aan dat het verwijderen van het 

duindoornstruweel zou leiden tot een “omschakeling naar een ander bodemgebruik” in de zin 

van rubriek 1, d) van het Project-MER-besluit. 

 

Het verwijderen van het duindoornstruweel doet namelijk geen afbreuk aan het bestaande 

bodemgebruik van het betrokken perceel. Ook vandaag doet het perceel dienst als een 

recreatieve zone binnen het rondom gelegen natuurrijke gebied. Dit blijkt duidelijk uit de 

bestaande toestand, met de aanwezigheid van verschillende tafels, paaltjes, funderingen en 

publiciteiten: (…) 

 

Ook het aanvraagdossier bevestigt deze actuele en historische ‘verstoring’ (lees: het 

recreatieve gebruik) van deze zone: (…) 

 

Bovendien geeft ook de bestreden beslissing uitdrukkelijk aan dat de bouwplaats op vandaag 

bebouwd is met enkele informatieborden en zitbanken (zie stuk 4, p. 10): (…) 

 

Hierbij komt dat het te verwijderen struweel niets meer is dan een vegetatie die voorkomt binnen 

deze recreatieve zone en deze zone gedeeltelijk en geleidelijk aan heeft begroeid.  

 

Deze interpretatie ligt in lijn met de handleiding voor de interpretatie van de rubriek ‘ontbossing’ 

van Team Mer . De handleiding geeft aan dat het bodemgebruik moet worden beoordeeld in 

het licht van “het huidige gebruik dat bepaalde percelen hebben” (zie p. 4): (…) 
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Het verwijderen van het struweel leidt dan ook niet tot een ander bodemgebruik, maar dient juist 

om het huidige gebruik van het perceel te bestendigen en de recreatieve functie van de 

bouwplaats te versterken. Dat de uitkijktoren van een andere grootteorde is dan de bestaande 

voorzieningen (banken, paaltjes, publiciteiten, etc.) doet hieraan geen afbreuk. Het gebruik van 

de bodem blijft hetzelfde, waardoor er geen sprake is van een “omschakeling naar een ander 

bodemgebruik” in de zin van rubriek 1, d) van bijlage III van het project-MER-besluit en er dus 

geen project-m.e.r.-screeningsplicht kan gelden.  

 

13. In ondergeschikte orde merkt de tussenkomende partij op dat, indien uw Raad zou oordelen 

dat voorliggende aanvraag inderdaad MER-screeningsplichtig zou zijn, uit de andere 

overwegingen in de bestreden beslissing afdoende blijkt dat de uitkijktoren geen aanzienlijke 

milieueffecten zal veroorzaken. 

 

De verzoekende partijen betwisten ook niet dat het project geen aanzienlijke milieueffecten met 

zich meebrengt, minstens maken ze dit nergens aannemelijk in hun inleidend verzoekschrift tot 

vernietiging.  

 

Volgens rechtspraak van uw Raad kan de beoordeling van de aanzienlijke milieueffecten blijken 

uit de “andere overwegingen in de bestreden beslissing”. Zo oordeelde uw Raad reeds dat: (…) 

 

14. In de eerste plaats wordt de aanvraag door de bestreden beslissing duidelijk geplaatst in de 

natuurrijke omgeving en de natuurelementen van deze omgeving.  

 

De bestreden beslissing verwijst zo uitdrukkelijk dat de aanvraag (1) volgens het gewestplan 

Veurne – Westkust (d.d. 6 december 1976) is gelegen in een natuurgebied, (2) gedeeltelijk in 

een speciale beschermingszone ligt, met name in het habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden 

inclusief IJzermonding en Zwin’, (3) gedeeltelijk is gelegen in VEN gebied ‘De westkust’, (4) 

gekarteerd is als biologisch zeer waardevol tot complex van biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle elementen en (5) deels gelegen is in het Vlaams natuurreservaat V037 ‘Schipgat, 

Doornpanne en Hoge Blekker’.  

 

Bovendien bevestigt de bestreden beslissing dat de aanvraag een natuurtoets, een verscherpte 

natuurtoets, een passende beoordeling én een boscompensatieformulier bevat. 

 

Het ANB heeft daarnaast ook een gunstig advies verleend en in haar advies verscheidene 

voorwaarden gekoppeld aan de aanvraag die moeten verzekeren dat de aanvraag geen 

aanzienlijke schade kan veroorzaken aan de omliggende natuurwaarden (zie stuk 4, p 11-12): 

(…) 
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Gelet op de bovenvermelde voorwaarden, die tevens uitdrukkelijk in de bestreden beslissing 

als bijzondere voorwaarden worden opgenomen, is het redelijk om te besluiten dat de beperkte 

verwijdering van 6 m² duindoornstruweel geen aanzienlijke effecten zal veroorzaken.  

 

In tegenstelling tot wat door de verzoekende partijen wordt voorgehouden, doet de bestreden 

beslissing wel uitdrukkelijk blijken dat de verwerende partij zich aansluit bij het advies van het 

ANB. Dit blijkt uit volgende passage (zie stuk 4, p. 12): (…) 

 

En zoals de bestreden beslissing overigens ook opmerkt, is het aanwezige duingrasland 

overigens nog niet in optimale toestand (omdat hier voorheen een gebouw stond). Omwille van 

deze reeds aanwezige verstoring werd de locatie juist aangeduid als potentie voor de 

uitkijktoren (zie stuk 4, p 15): (…) 

 

Met bovenstaande motivering maakt de bestreden beslissing duidelijk dat de aanvraag, in 

functie van mogelijke milieueffecten, uitgaat van de meest gunstige ligging. Gelet op het feit dat 

de natuurwaarden hier nog niet ontwikkeld zijn, wordt vermeden dat elders reeds volwaardige 

natuurwaarden verloren zouden gaan. Deze paragraaf toont aan dat wel degelijk in de 

bestreden beslissing rekening is gehouden met de mogelijke milieueffecten, in het bijzonder wat 

de verwijdering van het struweel betreft.  

 

Gelet op de zeer beperkte verwijdering van struweel die in voorliggende aanvraag zal 

plaatsvinden (slechts 6 m²) en de hierboven weergegeven motivering, kan naar alle redelijkheid 

worden geoordeeld dat de verwerende partij afdoende heeft nagegaan of door de aanvraag 

aanzienlijke milieueffecten kunnen worden verwacht. Deze beoordeling van de eventuele 

aanzienlijke milieueffecten blijkt dus afdoende uit “de andere overwegingen” van de bestreden 

beslissing. 

 

15. Indien de verzoekende partijen de verwijdering van het duindoorstruweel dus lijken op te 

vatten als een ‘ontbossing’ in het licht van rubriek 1, d) van bijlage III bij het project-MER-besluit, 

moeten zij ook aannemelijk maken dat er aanzienlijke milieueffecten door die vermeende 

ontbossing kunnen optreden. 

 

De verzoekende partijen schieten tekort in hun stelplicht en maken niet aannemelijk dat er 

bijkomende informatie noodzakelijk is om een inschatting te maken van de (milieu)gevolgen van 

het project.  

 

Indien de verzoekende partijen menen dat de verwerende partij bepaalde effecten voor mens 

en milieu onvoldoende heeft beoordeeld, heeft zij de plicht om minstens aan te geven welke 

elementen bijkomend dienden te worden onderzocht (…). 

 



 

RvVb - 13 

De verzoekende partijen slagen er dus niet om aan te tonen dat het project tot aanzienlijke 

milieueffecten leidt, zodat niet kan worden begrepen waarom zij aandringen op het toevoegen 

van een project-m.e.r.-screeningsnota. Een screeningsnota zal namelijk logischerwijze geen 

informatie bevatten die nu nog niet is opgenomen in het aanvraagdossier en de bestreden 

beslissing. 

 

Het middel is hierdoor niets meer dan het opwerpen van een formalistisch obstakel, zonder dat 

dit enige impact kan hebben op de grond van de zaak.  

 

Het middel is ongegrond. 

 

16. Wat de argumentatie van de verzoekende partijen met betrekking tot de impact van de toren 

en de natuurtoets, verwijst de tussenkomende partij respectievelijke naar haar bespreking van 

het tweede middel en deze van het vijfde middel.  

 

Het is overigens onduidelijk hoe de vermeende project-m.e.r-.screeningsplicht zich zou 

verhouden tot de zogenaamde “Inventaris Onroerend Erfgoed” waarnaar de verzoekende 

partijen verwijzen. Ook de visuele en cultuurhistorische impact van het project is namelijk 

uitgebreid besproken in de bestreden beslissing. De verwijzing naar het erfgoedrechtelijke 

karakter van de omgeving is dan ook weinig relevant. 

…” 

 

4. 

De verzoekende partijen reageren: 

 

“… 

12. Noch verwerende, noch tussenkomende raken in hun repliek de kern van het eerste 

middel aan, nl. dat het aangevraagde/vergunde als ‘ontbossing met het oog op omschakeling 

naar een ander bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen)’, ressorteerde 

onder bijlage III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 ‘houdende 

vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage’. 

 

Nochtans kan niet ernstig worden betwist dat er sprake is van een ontbossing met het oog op 

omschakeling naar een ander bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen)’: 

de bestreden beslissing erkent dat de aanvraag voorziet in de ontbossing, waarbij een 

boscompensatievoorstel is voorzien. 

 

Het ‘bodemgebruik’ refereert naar het gebruik vóór kaalslag (in casu ‘bos’). Dat er aldus wordt 

omgeschakeld naar een ander bodemgebruik, kan niet worden betwist, aangezien er wordt 

voorzien in een boscompensatie. Er wordt dus een oppervlakte ontbost, d.w.z. dat er na 
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kaalslag geen heraanplant of spontane hergroei zal plaatsvinden. Een en ander kan trouwens 

ook niet ernstig worden betwist gelet op hetgeen na kapping van de oppervlakte wou worden 

gerealiseerd (o.m. een betonnen sokkel van 11,35 x 7,52 meter). 

 

13. Uw Raad benadrukt in haar rechtspraak dat een project-MER-screeningsnota opgevat 

is als een essentieel instrument voor een correcte inschatting van de aan het project potentieel 

verbonden milieueffecten en dientengevolge van de toepasselijkheid van de plicht tot het 

opstellen van een project-MER. Een project-MER-screeningsnota moet dus deel uitmaken van 

het initiële aanvraagdossier (…). 

 

Ten overvloede, voor zoveel verweerder poogt voor te houden dat een en ander kan worden 

ondervangen in de bestreden beslissing zelf, bevat de bestreden beslissing, zoals uiteengezet, 

géén afdoende beoordeling van de natuurtoets. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partijen werpen in hun eerste middel in essentie op dat een project-m.e.r.-

screeningsnota bij de aanvraag had moeten gevoegd worden, omdat die valt onder rubriek 

1, d) van bijlage III bij het Project-MER-besluit. 

 

2. Toepasselijke regelgeving 

 

2.1 

Artikel 20, lid 1 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt:  

 

“…  

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

m.e.r.-screeningsnota is gevoegd, onderzoekt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, of 

de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar die nota en beslist of er over 

het project een milieueffectrapport moet worden opgesteld.  

…”  
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Artikel 4.3.2, §2bis en §3bis DABM luiden als volgt:  

 

“…  

§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.  

…  

§3bis. De Vlaamse Regering wijst, aan de hand van de criteria die worden omschreven in de bij 

dit decreet gevoegde bijlage II, aan voor welke veranderingen aan reeds bestaande projecten 

van de categorieën, vermeld in paragrafen 1, 2 en 2bis, overeenkomstig dit hoofdstuk al dan 

niet een project-MER moet worden opgesteld op grond van een beslissing, geval per geval, van 

de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag. 

…”  

 

Artikel 4.3.3, §2, lid 1 DABM bepaalt:  

 

“… 

§ 2. In de gevallen, vermeld in artikel 4.3.2, § 2bis en § 3bis, waarvoor een project-m.e.r.- 

screeningsnota werd opgesteld, neemt de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en 

volledigheid van de vergunningsaanvraag, een beslissing 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 vergunningsaanvraag. De beslissing dat al dan niet een 

project-MER moet worden opgesteld, wordt openbaar gemaakt door de vergunningverlenende 

overheid. De Vlaamse Regering kan verder inzake de project-m.e.r.-screening nadere regels 

vaststellen en kan de vorm en de inhoudelijke elementen van de project-m.e.r.-screeningsnota 

bepalen. 

…” 

 

Artikel 2, §6 en §7 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende 

vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, zoals 

gewijzigd bij besluit van 1 maart 2013 (hierna: Project-MER-Besluit) stelt:  

 

“…  

§6. Voor de categorieën van projecten, vermeld in bijlage III bij dit besluit, kan de initiatiefnemer 

een project-m.e.r.-screeningsnota indienen bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid 

en volledigheid van de vergunningsaanvraag. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu 

en het waterbeleid, kan een modelformulier vaststellen voor de opmaak van de project-m.e.r.-

screeningsnota, vermeld in het eerste lid. In dat modelformulier worden alle gegevens 
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opgevraagd over de kenmerken van het voorgenomen project, de locatie van het project, de 

gebieden waarop het project van invloed kan zijn en de kenmerken van de mogelijke 

milieueffecten, die nodig zijn om te besluiten of er aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn 

van een voorgenomen project.  

 

§7. De overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de 

vergunningsaanvraag beslist geval per geval over die project-m.e.r.-screeningsnota's. Ze beslist 

op basis van de selectiecriteria, vermeld in bijlage II van het decreet. 

…” 

2.2 

Voor projecten onder bijlage III geldt dat de initiatiefnemer een project-m.e.r.-screeningsnota 

kan indienen bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de 

aanvraag. Volgens de toelichting in de parlementaire voorbereiding zal de project-m.e.r.-

screeningsnota moeten afgestemd worden op de motivering van de overheid waarom (al dan 

niet) een project-MER moet opgesteld worden.  

 

Een project-m.e.r.-screeningsnota wordt omschreven als een gemotiveerde screeningsnota 

op basis waarvan wordt aangetoond hetzij, dat er geen aanzienlijke milieueffecten verbonden 

zijn aan de uitvoering van het project, hetzij, dat er vroeger een project-MER werd 

goedgekeurd betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een herhaling, 

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

aanvullende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten (Parl. St. Vl. Parl 2011-

12, nr. 1463/1, 3 en 7).  

 

Deze project-m.e.r.-screeningsnota moet het bestuur toelaten om met kennis van zaken en 

aan de hand van de in bijlage II bij het DABM omschreven criteria te beoordelen in hoeverre 

de aanvraag aanzienlijke effecten voor mens en milieu genereert, en of er daarover al dan niet 

een project-MER moet worden opgemaakt.  

 

3. Concrete beoordeling 

 

3.1 

De aanvraag voorziet in de bouw van een uitkijktoren in natuurgebied op de Hoge Blekker, 

een duin in Koksijde. Op de aanvraaglocatie zijn op dit ogenblik enkele banken en een 

informatiebord aanwezig. De aanvraag voorziet dat deze deels weggehaald worden, om plaats 

te maken voor de fundering van de nieuwe uitkijktoren. Daarbij zal 6 m² aan duinvegetatie 

gerooid moeten worden.  
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De verzoekende partijen werpen op dat de realisatie van de fundering van de uitkijktoren 

betekent dat er onherroepelijk duinvegetatie verdwijnt en er dus sprake is van een ontbossing 

met het oog op een ander bodemgebruik, zoals vermeld in categorie 1, d) van bijlage III bij het 

Project-MER-besluit. Gelet hierop moest de tussenkomende partij volgens de verzoekende 

partijen bij haar aanvraag een project-m.e.r.-screeningsnota voegen. De tussenkomende partij 

betwist dit.     

 

3.2. 

Bijlage III van het Project-MER-besluit bepaalt onder meer: 

 

“… 

De categorieën van projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2bis en § 3bis, van het 

decreet een project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld. 

 

1. Landbouw, bosbouw en aquacultuur  

(…) 

d) eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander 

bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen) 

…” 

 

In bijlage II van hetzelfde besluit is de volgende rubriek opgenomen: 

 

“Eerste bebossing voor zover de oppervlakte 10 ha of meer bedraagt. 

Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voorzover de 

oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voorzover artikel 87 van het Bosdecreet niet van 

toepassing is.” 

 

In artikel 3, §1 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 (hierna: Bosdecreet) worden bossen 

omschreven als ‘grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het 

belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of 

meer functies vervullen’. Ontbossen wordt in artikel 4,15° van het Bosdecreet gedefinieerd als 

‘iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een 

andere bestemming of gebruik wordt gegeven’.  

 

De “Handleiding voor de interpretatie van de rubriek ‘ontbossing’” (december 2015) betreft een 

“Handleiding ‘ontbossing’ – Rubrieken 1d 2°(bijlage II) en 1d (bijlage III)”. Onder “3.2. Definitie 

‘ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik’” wordt onder meer 

het volgende gesteld: 
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“… 

Voor de interpretatie van de term ‘ontbossing’ uit het project-m.e.r.-besluit wordt verwezen naar 

de definitie zoals opgenomen in het Bosdecreet (zie § 3.1 van deze handleiding). Zowel in 

bijlage II als III van het project-m.e.r.-besluit is er sprake van ‘(…) ontbossing met het oog op 

omschakeling naar een ander bodemgebruik’. Het ‘bodemgebruik’ is het huidige gebruik dat 

bepaalde percelen hebben (in dit geval bos). Dit staat volledig los van de ‘bodembestemming’, 

wat een planologisch/juridisch begrip is (bijvoorbeeld ‘industrieterrein’). Een bestaand bos (= 

bodemgebruik) dat op een ruimtelijk uitvoeringsplan gelegen is in industrieterrein of woongebied 

en dat gekapt wordt om het gebied effectief te gaan ontwikkelen als respectievelijk een 

industrieterrein of woongebied, valt onder de definitie ‘met het oog op omschakeling naar een 

ander bodemgebruik’. De omvorming van bestaande bossen tot graasweide (artikel 97 §2,9° 

van het Bosdecreet) en het ontbossen in functie van bv. heideontwikkeling of waterpartijen 

worden beschouwd als een ‘omschakeling naar een ander bodemgebruik’ en worden dus ook 

gezien als een ‘ontbossing’. Wanneer er een kaalslag gebeurt op een bepaalde oppervlakte die 

daarna terug zal worden aangeplant met bomen met het oog op het vervullen van een 

bosfunctie of indien er spontante hergroei zal plaatsvinden met het oog op het vervullen van 

een bosfunctie, dan valt deze vorm van kaalslag niet onder de definitie van ontbossing.  

 

Voorbeelden van ingrepen die als ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander 

bodemgebruik beschouwd worden, zijn:  

− Het kappen van een bos op de plaats waar men een woning wenst te bouwen. 

− Het kappen van een bos om een industrieterrein uit te breiden.  

− Het rooien van bomen om verharde verbindingswegen aan te leggen tussen verkavelde 

percelen in een bos.  

− Het verwijderen van de struikachtige ondergroei van een deel van een bos met de 

bedoeling dit deel van het bos als tuin te gaan gebruiken. 

 

Voorbeelden van ingrepen die niet als ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander 

bodemgebruik te beschouwen zijn:  

− Het kappen in een bos van enkele geïsoleerde bomen om een niet verharde 

exploitatieweg vrij te maken.  

− Het vellen van een boom om reden van ziekte, aantasting, windval of afsterven. 

…” 

 

Uit het voorgaande blijkt dat een ontbossing die gepaard gaat met een omschakeling naar een 

ander bodemgebruik, een project is dat hetzij onder bijlage II of onder bijlage III van het Project-

MER-besluit valt. Het is daarbij niet relevant of het ‘bos’ is gelegen in een daartoe geëigend 

bestemmingsgebied. Het is enkel relevant om na te gaan of het grondoppervlakten betreft 

waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, 

waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen. 
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3.3 

In de bestreden beslissing overweegt de verwerende partij als volgt over de noodzaak aan 

een project-m.e.r.-screeningsnota: 

 

“… 

3 MER-SCREENING 

 

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op een project dat 

voorkomt op de lijst van Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01/03/2013 

inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. De aanvraag is dan ook niet 

screeningsplichtig. 

 

In het beroepsschrift wordt gesteld: 

De bestreden beslissing erkent dat de aanvraag voorziet in de ontbossing van een oppervlakte. 

Hiervoor werd overigens ook een compensatievoorstel gevoegd. De aanvraag ressorteert 

bijgevolg onder bijlage III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 

‘houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 

milieueffectrapportage’, met name onder de categorie ‘ontbossing met het oog op omschakeling 

naar een ander bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen). Voor de 

aanvraag diende er dus een project-MER-screeningsnota gevoegd. De aanvraag is derhalve 

onvolledig en onontvankelijk bij gebrek aan project-MER screeningsnota. 

 

In het dossier zit een dossierstuk van het Departement Omgeving waaruit blijkt dat géén project-

m.e.r. – screening nodig is. 

…” 

 

De verwerende partij beroept zich op het mailverkeer tussen de tussenkomende partij en het 

team Mer van het Departement Omgeving, waarbij die laatste aangeeft dat de aanvraag 

volgens haar niet project-MER-plichtig of screeningsplichtig is, zodat er geen project-m.e.r.-

screeningsnota moet worden opgesteld. De verwerende partij gaat niet verder in op het 

bezwaar van de verzoekende partijen over de ontbossing met het oog op omschakeling naar 

een ander bodemgebruik. 

 

3.4 

Uit het administratief dossier blijkt dat de aanvraag tot gevolg heeft dat 6 m² aan 

duindoornstruweel, dat onder de toepassing van het Bosdecreet valt, gerooid moet worden. 

De tussenkomende partij heeft hiervoor voorafgaand een ontheffing van het verbod op 

ontbossing gevraagd, die het Agentschap voor Natuur en Bos heeft verleend op 4 juli 2019. 
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Op 23 december 2019 wordt ook het boscompensatievoorstel goedgekeurd door het 

Agentschap, met een boscompensatiebijdrage van 65,16 euro. 

 

In het advies van 23 december 2019 overweegt het Agentschap voor Natuur en Bos, met 

uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 90bis van het Bosdecreet: 

 

“… 

Rechtsgrond 

Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende 

wetgeving: 

(…) 

Artikel 90 bis Bosdecreet van 13 juni 1990 (in het kader van ontbossing). 

Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling). 

Artikel 26 bis §2 van het natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets). 

 

Bespreking omgevingsvergunning 

Voorliggende aanvraag betreft het bouwen van een uitkijktoren met belevingsplatform 

(recreatieve infrastructuur) in de duinen, gekend als Hoge Blekker. De Hoge Blekker 

(Doornpanne) is met zijn 33m de hoogste duin aan de Vlaamse Kust. De uitkijktoren van 20m 

hoog wordt op het hoogste punt gebouwd. 

 

De vegetatie op het perceel bestaat deels uit duindoornstruweel en deels uit lage duinvegetatie 

(mosduin-duingrasland). (…) 

Duindoornstruweel valt onder toepassing van het bosdecreet. Het project impliceert de 

ontbossing van 6m² duindoornstruweel. Het project werd in de ontwerpfase aangepast om de 

inname van duindoornstruweel zo klein mogelijk te maken. Er werd een ontheffing op het 

ontbossingsverbod verleend voor deze aanvraag (ONT/19/03/WV). 

(…) 

De boscompensatie kan gelden als een herstelmaatregel in het kader van het vernietigen van 

verboden te wijzigen duindoornstruweel. 

(…) 

 

Bespreking boscompensatievoorstel 

Het dossier bevat een boscompensatievoorstel, alsook de ontheffing op het ontbossingsverbod 

(ONT/19/03/WV). 

Uit het dossier kan afgeleid worden dat de aanvrager een oppervlakte van 6 m² wenst te 

ontbossen. 

Volgens onze gegevens is het perceel bezet met habitatwaardig bos (duindoornstruweel). 

Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het uitvoeren van de geplande werken 

een ontbossing nodig van 6 m². 246 m² wordt als bos behouden.  
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Het compensatievoorstel wordt goedgekeurd en zit in bijlage bij deze brief. Dit 

compensatievoorstel moet integraal deel uitmaken van de omgevingsvergunning. 

Het dossier is bij het Agentschap voor Natuur en Bos geregistreerd onder het kenmerk 19-

221743. 

Wanneer u als vergunningverlenende instantie het advies van Agentschap voor Natuur en Bos 

niet wenst te volgen en de ontbossing voor een andere oppervlakte wenst toe te staan dan 

vermeld in het goedgekeurde of aangepaste compensatievoorstel, dan moet u voorafgaand aan 

het verlenen van de vergunning het compensatievoorstel opnieuw aan ons agentschap 

voorleggen, met de vraag om het aan te passen naar de gewenste bosoppervlakte. Het is 

belangrijk dat de te compenseren bosoppervlakte overeenstemt met de vergunde te ontbossen 

oppervlakte. De vergunningverlenende instantie heeft zelf niet de bevoegdheid om het 

compensatievoorstel aan te passen. 

Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks 

door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van 

kracht wordt. 

 

(…) 

 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een 

gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarde(n): 

− Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het 

gebied van compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de 

omgevingsvergunning. 

…” 

 

3.5 

In de bestreden beslissing legt de verwerende partij de volgende voorwaarden op, 

overeenkomstig het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos: 

 

“… 

• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet 

en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier 

met kenmerk: 19-221743. 

• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 6 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 

toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

• De resterende bosoppervlakte 246 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende 

kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te 
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richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te 

voeren. 

• De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, 

waarop ook de als bos te behouden zones zijn aangeduid. 

• De bosbehoudsbijdrage van € 65.16 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 

gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het 

overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks 

door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van 

kracht wordt. 

…” 

 

3.6 

Uit de beslissing tot ontheffing van het verbod tot ontbossing, de geciteerde passages uit het 

advies van het Agentschap voor Natuur en Bos en uit de opgelegde voorwaarden in de 

bestreden beslissing in navolging van dat advies, blijkt naar het oordeel van de Raad dat er 

sprake is van ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik. Het 

lijkt ook duidelijk te zijn dat de gevraagde ontbossing lager is dan de drempel in bijlage II bij 

het Project-MER-besluit. De aangevraagde ontbossing dient dus, zoals de verzoekende 

partijen stellen, beschouwd te worden als een project dat valt onder bijlage III, rubriek 1, d) 

van het Project-MER besluit. Hieruit volgt dat een project-m.e.r.-screeningsnota bij de 

aanvraag gevoegd had moeten zijn, zodat de aanvraag van de tussenkomende partij 

onvolledig is. 

 

Ten onrechte stelt de tussenkomende partij dat de verwijdering van het duindoornstruweel 

geen afbreuk doet aan het bestaande bodemgebruik van het perceel. De tussenkomende partij 

ziet daarbij over het hoofd dat de aanvraag daadwerkelijk voorziet in een ontbossing, en dus 

een omschakeling naar een ander bodemgebruik, van 6 m². Het is overigens net omwille van 

het gegeven dat de aanvraag gepaard gaat met een ontbossing dat de tussenkomende partij 

een ontheffing op het verbod tot ontbossing moest bekomen en bij de aanvraag een 

boscompensatievoorstel moest voegen.  

 

Waar de tussenkomende partij in ondergeschikte orde stelt dat uit de andere overwegingen in 

de bestreden beslissing afdoende blijkt dat de uitkijktoren geen aanzienlijke milieueffecten zal 

veroorzaken, gaat zij voorbij aan de eigenheid van de voorafgaande screening, zoals 

toegelicht onder randnummer 2.2. Die eigenheid houdt concreet in dat al in een eerste 

gemotiveerde, op wettelijke gespecificeerde criteria gesteunde beoordeling wordt nagegaan 

of de aanvraag aanzienlijke milieueffecten kan hebben en dat het bestuur dan op basis van 
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die voorafgaande beoordeling beslist of er al dan niet een project-MER moet opgesteld 

worden.  

 

De tussenkomende partij kan tot slot evenmin worden gevolgd waar zij stelt dat de 

verzoekende partijen tekort schieten in hun stelplicht en niet aannemelijk maken dat het project 

aanzienlijke milieueffecten met zich meebrengt. Wanneer een verzoekende partij meent dat 

de aanvraag tot omgevingsvergunning screeningsplichtig is, voldoet zij aan haar stelplicht als 

zij, zoals hier het geval is, aangeeft waarom de aanvraag screeningsplichtig is en onder welke 

categorie van welke bijlage bij het Project-MER-besluit de aanvraag valt.      

 

3.7 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

VI. Indeplaatsstelling met toepassing van artikel 37 DBRC-decreet 

1. 

Artikel 37, §2 DBRC-decreet luidt als volgt: 

 

“Het Vlaams bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2, 1°, b), kan, als de nieuw te nemen 

beslissing, bevolen conform paragraaf 1, eerste lid, het gevolg is van een gebonden 

bevoegdheid van de verwerende partij, het arrest in de plaats stellen van die beslissing. 

 

Onder het geval, vermeld in het eerste lid, worden ook de gevallen van feitelijke of naderhand 

gebonden bevoegdheid verstaan die volgen uit de toepassing van de regelgeving in het licht 

van de concrete gegevens en omstandigheden van het dossier.” 

  

De Raad beschikt in functie van een efficiënte geschillenbeslechting en mits het respecteren 

van de scheiding der machten over een beperkte substitutiebevoegdheid.  

 

Hij kan zijn arrest in de plaats stellen van de bestreden beslissing, en desgevallend zelf de 

gevraagde omgevingsvergunning weigeren, in zoverre de verwerende partij in dit kader als 

vergunningverlenende overheid beschikt over een gebonden bevoegdheid. De Raad kan deze 

indeplaatsstelling ook ambtshalve uitoefenen (RvS 18 mei 2020, nr. 247.566).  
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2.  

Zoals blijkt uit de beoordeling van het eerste middel is er, gelet op de onvolledigheid van het 

aanvraagdossier bij gebrek aan een project-m.e.r.-screeningsnota, sprake van een 

onoverkomelijke legaliteitsbelemmering. In het licht hiervan bestaat er in hoofde van de 

verwerende partij een gebonden bevoegdheid om de onvolledigheid van de 

omgevingsvergunningsaanvraag vast te stellen. De Raad beslist daarom tot een 

indeplaatsstelling overeenkomstig artikel 37, §2 DBRC-decreet. 

 

Het herstellen van een gebrek aan een project-m.e.r.-screeningsnota in graad van 

administratief beroep valt niet te verzoenen met de uitdrukkelijke bevoegdheid van de overheid 

in eerste administratieve aanleg om te oordelen over de ontvankelijkheid en volledigheid van 

de aanvraag en om te beslissen of er een milieueffectenrapport moet worden opgesteld. 

Bovendien moet de bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg uitspraak doen over 

de project-m.e.r.-screeningsnota ‘op het ogenblik van en als onderdeel van de beslissing over 

de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag’ (artikel 4.3.3, § 2 DABM). 

Volgens artikel 21 Omgevingsvergunningsdecreet moet deze beslissing in beginsel genomen 

worden binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum waarop de 

vergunningsaanvraag is ingediend, hetzij na de ontvangst van de ontbrekende gegevens of 

documenten. 

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. 
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VIII. Beslissing 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de gemeente KOKSIJDE is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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

omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uitkijktoren, op de percelen gelegen te 

8670 Koksijde aan de Panoramalaan zn, met als kadastrale omschrijving, tweede afdeling, 

sectie H, nummers 0594L en 0604 A. 

 

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 4 november 2021 door de tiende kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tiende kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Christophe SMEYERS 
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