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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 20 januari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0376  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0385-A 

 

 

Verzoekende partij Frank MARIS 

 

vertegenwoordigd door advocaat Philippe VAN WESEMAEL 

met woonplaatskeuze te 1050 Brussel, Louizalaan 235 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met zetel te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende 

partijen 

 

1. BURO VAN EYKEN bv 

2. Leon BEVERS 

3. Renilda FASOEL 

 

vertegenwoordigd door advocaat Jan WESEMAEL 

met woonplaatskeuze te 9300 Aalst, Pontstraat 6 bus 11 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 27 januari 2021 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 10 december 2020, waarmee aan de eerste 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden voor 

verkavelen van een grond in 8 loten (omgevingsnummer: 2020021986). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Buggenhout van 16 juni 2020 

verworpen. 
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Het project ligt in 9255 Buggenhout aan de Diepmeerstraat en heeft als kadastrale 

omschrijving 1° afdeling, sectie A, nummers 0774, 0773A, 0775C, 0775D. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partijen dienen een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partij dient 

een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 04 november 2021. Ze 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 

1. 

De aanvraag kent een voorgeschiedenis. 

 

Een eerste verkavelingsaanvraag werd geweigerd door het college van burgemeester en 

schepenen op 7 januari 2020 voor het verkavelen van een grond in 8 loten. Lot 8 is voorzien 

achter de woning van de verzoekende partij en de toegang tot dit lot was voorzien links naast 

de woning van de verzoekende partij. Zowel het lot 8 als het volledig achter de 50 meter zone 

gelegen groter lot werd uitgesloten uit de verkaveling. 

 

2. 

Op 20 februari 2020 vraagt de eerste tussenkomende partij een nieuwe omgevingsvergunning 

aan voor het verkavelen van een grond in 8 loten gelegen in 9255 Buggenhout aan de 

Diepmeerstraat. 

 

Het betreft opnieuw het verkavelen van het perceel in acht verschillende loten. Lot 8 wordt niet 

meer uit de verkaveling gesloten maar krijgt nu aansluiting op de openbare weg via een 

bestaande voetweg, gelegen rechts naast de woning van de verzoekende partij. Het groter lot 

voorbij de 50 meter zone wordt uit de verkaveling gesloten. De verkaveling zelf betreft 1 open 

bebouwing links en twee clusters van halfopen bebouwingen met middenin een gesloten 
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bebouwing, een totaal van 7 ééngezinswoningen. Vergeleken met de vorige aanvraag is de 

bebouwbare zone van lot 1 verkleind en lot 2 vergroot. 

 

Ter verduidelijking volgt hierna een uittreksel uit het ingediende verkavelingsplan: 

 

 

 

Het aanvraagperceel wordt doorkruist door een hoogspanningslijn en door een NAVO-

pijpleiding met een erfdienstbaarheid van ongeveer 10 meter. 

 

De percelen liggen in deels in woongebied en deels in landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied (gewestplan ‘Dendermonde’). De loten 1 tot en met 8 liggen volledig in woongebied. 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 17 maart 2020 tot en met 15 april 2020, en werd hernomen 

op 27 april 2020 tot en met 14 mei 2020. De verzoekende partij dient samen met de heer Frans 

MARIS een bezwaarschrift in.  

 

Elia adviseert op 9 april 2020 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het Ministerie van Landsverdediging adviseert op 10 april 2020 voorwaardelijk gunstig.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van Buggenhout verleent op 16 juni 2020 een 

omgevingsvergunning aan de eerste tussenkomende partij. De verkavelingsvoorschriften 
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worden aangepast in die zin dat lot 7 in plaats van halfopen bebouwing een gesloten 

bebouwing wordt. Ook de perceelbreedtes van loten 5, 6 en 7 worden aangepast, om de 

“mogelijkheden” voor de woning van de verzoekende partij “te verruimen”. Het college beslist: 

“bij verwerving van lot 8 (waar dit lot tevens toe bestemd is) kan te Diepmeerstraat 80 een 

volwaardige halfopen bebouwing voorzien worden aansluitend aan de gesloten bebouwing te 

lot 7”. Hiertoe wordt een aangepast plan vergund.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 29 juli 2020 bestuurlijk beroep aan bij de 

verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 24 november 2020 om het 

beroep niet in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.  

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 10 december 2020 ongegrond en verleent een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden, op grond van het aangepaste plan in eerste 

aanleg. Dat is de bestreden beslissing. 

 

Ter verduidelijking volgt hieronder het aangepaste verkavelingsplan: 
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IV. Tussenkomst  

De tussenkomende partijen verzoeken met een aangetekende brief van 14 april 2021 om in 

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

een beschikking van 6 mei 2021 toelating om in de debatten tussen te komen. 

V. Ontvankelijkheid van het beroep – belang verzoekende partij 

Standpunt van de partijen  

1. 

De verzoekende partij zet uiteen dat ze als betrokken publiek belang heeft bij het aanvechten 

van de bestreden beslissing omdat ze mede-eigenaar is van de woning Diepmeerstraat 80 

(perceel nummer 775B), dat grenst aan de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft. Ze 

merkt op dat de bestreden beslissing vermeldt dat de aanvraag ook betrekking zou hebben op 

de percelen 775B en 773B maar er geen duidelijkheid is in hoeverre deze percelen onder de 

aanvraag ressorteren. 

 

De verzoekende partij roept in dat de kwaliteit van haar leefomgeving door de aanvraag 

negatief zal worden beïnvloed, en dit door de bijkomende lintbebouwing en het verloren gaan 

van het “diepteperspectief op het achterliggend openruimtegebied”. Ze roept ook 

verkeersoverlast en bijkomende luchtvervuiling, geluidshinder en mogelijke wateroverlast in. 

Ze merkt ook op dat lot 8 louter bestemd wordt om toe te voegen bij haar perceel, zodat ze 

een evident belang heeft om de bestreden beslissing aan te vechten aangezien deze 

voorwaarde volgens haar onwettig is.  

 

2. 

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

eigendomsstatuut niet duidelijk is. Verder stellen ze dat de woning leegstaand, verkrot en 

onbewoonbaar is en getroffen door een rooilijn. Ze verwijzen ook naar de opgelegde 

voorwaarde dat lot 7 bestemd is voor gesloten bebouwing, zodat na de sloop van deze 

verkrotte woning en het verwerven van lot 8, een halfopen bebouwing kan worden gerealiseerd 

op het perceel van de verzoekende partij. Bovendien woont deze zelf in de Diepmeerstraat 

nummer 17, op 500 meter van de betrokken percelen, zodat ze niet aannemelijk maakt dat er 

sprake zou zijn van verkeersoverlast of wateroverlast.  
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3. 

In haar wederantwoordnota verklaart de verzoekende partij dat ze wel degelijk mede-eigenaar 

is van de woning. Haar moeder is overleden maar de gerechtelijke vereffening en verdeling is 

nog niet afgerond. Volgens die vereffening-verdeling komt de woning aan haar toe met een 

vruchtgebruik voor haar vader. 

 

Dat de woning leegstaand en verkrot is, doet volgens haar geen afbreuk aan haar belang 

omdat volgens de voorwaarden lot 8 bestemd is om toe te voegen bij haar perceel/woning. Ze 

wijst erop dat de vereiste van belang niet te restrictief mag worden opgevat. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

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

eerste lid, 2° van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet)). Een verzoekende partij kan als ‘betrokken publiek’ worden 

beschouwd als ze gevolgen van de bestreden beslissing ondervindt of vreest te ondervinden, 

of als ze belang heeft bij de besluitvorming over de omgevingsvergunning (artikel 2, eerste lid, 

1° Omgevingsvergunningsdecreet). 

 

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

verzoekschrift de voor haar persoonlijk nadelige gevolgen van de bestreden beslissing of het 

belang bij de besluitvorming voldoende aannemelijk maken. Ze moet de aard en de omvang 

ervan concreet omschrijven en aantonen dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen 

voortvloeien uit de bestreden beslissing (artikel 56, §1, eerste lid, 1° Procedurebesluit). Het 

door die bepalingen gestelde belangvereiste mag niet op een overdreven beperkende of 

formalistische wijze worden toegepast (GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021).  

 

De Raad kan, met het oog op het onderzoek en de beoordeling van het belang dat een 

verzoekende partij bij haar vordering doet gelden, rekening houden met het volledige 

verzoekschrift en dus ook met het deel waarin een verzoekende partij haar kritiek op de 

wettigheid van de bestreden beslissing formuleert. 

 

2. 

De verzoekende partij toont als antwoord op de exceptie van de tussenkomende partijen 

afdoende aan dat ze wel degelijk mede-eigenaar is van de woning op het perceel 0775 B, 

gelegen vlak naast het aangevraagde.  
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Het aanvraagdossier vermeldt het perceel van de verzoekende partij niet. Op het 

omgevingsloket worden enkel de percelen 0774, 0773A, 0775C en 0775D vermeld.  

 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen stelt wel dat de aanvraag 

betrekking heeft op de kadastrale gegevens “Afdeling 1, sectie A, nummers 0774, 0773A, 

0775C, 775D, 773B en 775B”. Ook de bestreden beslissing vermeldt dezelfde kadastrale 

gegevens. Uit het verkavelingsplan blijkt evenwel duidelijk dat het perceel van de verzoekende 

partij niet betrokken is in de aanvraag. 

 

Aangezien zowel de beslissing in eerste aanleg als de bestreden beslissing vermelden dat de 

verkaveling ook betrekking heeft op perceel 0775B, waarop de woning zich bevindt waarvan 

de verzoekende partij mede-eigenaar is, terwijl dit perceel op het verkavelingsplan niet als lot 

staat opgenomen, heeft de verzoekende partij op basis hiervan al een afdoende belang. De 

loutere feitelijke vaststelling dat de woning verkrot en onbewoonbaar is, doet geen afbreuk aan 

het belang van de verzoekende partij. Ook het feit dat de verkavelingsvergunning net “ten 

goede” van de verzoekende partij zou zijn, kan niet worden weerhouden aangezien het niet 

aan de Raad is om vooruit te lopen op een mogelijke aanvraag om het perceel van de 

verzoekende partij “anders” in te richten, met name door het lot 8 samen te voegen met het 

perceel van de verzoekende partij. Dat dit “ten goede” zou zijn van de verzoekende partij is 

bovendien slechts een subjectieve mening van de verwerende en tussenkomende partijen.  

 

In tegenstelling tot wat de tussenkomende partijen voorhouden, ontbeert het door de 

verzoekende partij opgeworpen belang niet het vereiste persoonlijke karakter door het enkele 

gegeven dat ze de woning in kwestie niet zelf bewoont. Als (mede-)eigenaar heeft ze wel 

degelijk belang om een wettigheidstoetsing van de bestreden beslissing uit te lokken, een 

belang dat volgens de navolgende bespreking van het tweede middel onder meer toegespitst 

is op de opgelegde voorwaarde die betrekking heeft op het perceel 0775B waar ze mede-

eigenaar van is. Hierdoor legt ze afdoende uit dat ze de ontwikkelingsmogelijkheden van haar 

perceel door de aanvraag bekritiseert. Het verder onderzoek en de beoordeling van deze 

opgelegde voorwaarde, raakt de grond van de zaak.  

 

Er kan ook niet ontkend worden dat de voorziene verkaveling onmiskenbaar een wijziging zal 

veroorzaken op het huidig woon- en leefklimaat in de onmiddellijke omgeving van de aanvraag 

en dat het minimaliseren van eventuele stedenbouwkundige hinder moet vooropstaan in het 

belang van iedere huidige of toekomstige bewoner/eigenaar in de onmiddellijke omgeving.  
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Het aannemelijk maken van het waarschijnlijk karakter van de gevolgen voor een verzoekende 

partij, van welke omvang ook, volstaat opdat de verzoekende partij als ‘betrokken publiek’ 

beroep bij de Raad kan instellen. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

VI. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij roept de schending in van: 

 

- artikel 4.3.1, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO), 

- de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) en 

- het materiele motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en het voorzorgsbeginsel als 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat de aanvraag een gezondheidsrisico inhoudt 

door de inplanting van de loten nabij en onder een hoogspanningslijn, waarbij lot 1 er zich vlak 

onder bevindt. Ze stelt voorop dat er beter niet gebouwd wordt onder een hoogspanningslijn 

omwille van de straling, en dit omwille van het voorzorgsbeginsel.  

 

Volgens de verzoekende partij legt de verwerende partij de aanbeveling van het Departement 

Omgeving naast zich neer met een “bijzonder vage motivering”, hoewel ze in haar 

administratief beroepschrift al gewezen had op de gezondheidsrisico’s. Het verwijzen naar het 

ontbreken van een decretale regelgeving over stralingsnormen doet volgens de verzoekende 

partij hieraan geen afbreuk.  

 

Vervolgens levert de verzoekende partij ook kritiek op de verschuiving van de beoordeling van 

de gezondheidsproblematiek naar de latere omgevingsvergunningsaanvragen, wat volgens 

haar onwettig is. Ze meent dat de gezondheidsrisico’s nu reeds moet betrokken worden, vooral 

in het licht van het advies van het Departement Omgeving dat stelt dat aanbevolen wordt om 
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“bewoonde gebouwen buiten de 0,4µT contour te bouwen om langdurige blootstelling te 

vermijden”. 

 

Om haar standpunt te ondersteunen verwijst ze naar een beslissing van een deputatie uit een 

andere provincie, van een college van burgemeester en schepenen van een andere 

gemeente, waar wel degelijk een verkaveling onder een hoogspanningslijn werd geweigerd. 

Ook verwijst ze naar een aanbeveling van de Hoge gezondheidsraad en stelt ze dat er een 

statistisch verband is tussen de blootstelling aan magnetische velden van een 

hoogspanningslijn en kinderleukemie. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt hierop dat de verzoekende partij geen persoonlijk belang heeft 

bij dit middel. Het betreft volgens haar een zuivere actio popularis.  

 

3. 

De tussenkomende partijen werpen eveneens op dat de verzoekende partij geen persoonlijk 

belang heeft bij dit middel.  

 

De tussenkomende partijen verwijzen ten gronde naar het informeel advies gevraagd aan het 

Departement Omgeving, Vlaams planbureau voor Omgeving en de in de 

verkavelingsvoorschriften opgenomen veiligheidsafstanden opgelegd door beheerder Elia. Ze 

stellen dat de verwerende partij wel degelijk rekening gehouden heeft met de gezondheid en 

de gevolgen voor het leefmilieu en afdoende motiveert waarom de aanvraag in 

overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. Dat naderhand bij het aanvragen van 

een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning ook advies moet worden 

gevraagd aan Elia, is een loutere aanvulling en doet geen afbreuk doet aan de concrete 

beoordeling van de potentiële hinderaspecten door de verwerende partij. Ze menen dat de 

verwerende partij afdoende heeft geantwoord op de beroepsargumenten van de verzoekende 

partij. 

 

4. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij nog dat de beoordeling van de 

gezondheidsimpact een onderdeel vormt van de goede ruimtelijke ordening en dus standaard 

moet worden beoordeeld. Het informeel advies waarnaar de tussenkomende partijen verwijzen 

geeft aan dat er aanbevelingen nodig zijn om langdurige blootstelling van kinderen aan meer 

dan 0,4 µT te voorkomen. Ze geeft aan dat dit cruciale aspect van het advies niet werd 

betrokken bij de beoordeling van de gezondheidsimpact.  
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Beoordeling door de Raad 

De verzoekende partij levert in essentie kritiek op de beoordeling in de bestreden beslissing 

over de gezondheidsaspecten in het kader van de goede ruimtelijke ordening. Het door haar 

aangehaalde gezondheidsrisico bestaat erin dat de toekomstige bewoners van de woningen, 

die gerealiseerd zullen worden op de vergunde loten, stralingshinder zullen ondervinden van 

de bestaande hoogspanningslijn.  

 

De verwerende en tussenkomende partijen stellen het persoonlijk belang van de verzoekende 

partij bij het middel in vraag. 

 

De verzoekende partij kan bij een middel dat handelt over de goede ruimtelijke ordening enkel 

belang hebben wanneer ze door de aangevoerde onwettigheid persoonlijk wordt benadeeld 

(artikel 35, derde lid van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de 

rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscollege (hierna: DBRC-decreet) of dat 

een vernietiging op grond van deze onwettigheid haar een voordeel kan opleveren. 

 

Het blijkt niet op welke manier de verzoekende partij wordt benadeeld door de beoordeling van 

de gezondheidsrisico’s van een bestaande hoogspanning voor de bewoners van de 

toekomstige woningen die worden voorzien door de bestreden verkaveling. De verzoekende 

partij is geen huidige of toekomstige bewoner van deze verkaveling en woont zelf niet onder 

de hoogspanningslijn. De woning waar ze mede-eigenaar van is en waar ze niet woont paalt 

ook niet rechtstreeks aan de loten 1, 2 en 3 die deels gelegen zijn onder de hoogspanningslijn. 

Er valt dan ook niet in te zien welke invloed de gevraagde verkaveling heeft op de gezondheid 

van de verzoekende partij. De beweerde stralingshinder van de hoogspanningslijn is vreemd 

aan het persoonlijk belang waarop de verzoekende partij zich als eigenaar van een naburig 

perceel beroept ter ondersteuning van het middel.  

 

De loutere vaststelling dat de gezondheidsimpact een onderdeel vormt van de goede 

ruimtelijke ordening en dus standaard in toepassing van artikel 4.3.1, §1 door de 

vergunningverlenende overheid moet worden beoordeeld, kan niet anders doen besluiten. 

Dergelijke aanvoering kan ook niet beschouwd worden als een middel dat de openbare orde 

zou raken en de Raad ziet ook niet in, bij gebrek aan toelichting daarover, en gelet op de in de 

bestreden beslissing opgenomen overwegingen, waarom dit het geval zou zijn. 

 

De exceptie is gegrond en het eerste middel wordt omwille van een gebrek aan persoonlijk 

belang, verworpen. 



 

 

RvVb - 11 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij roept de schending in van: 

 

- de artikelen 4.3.1, §1 en §2 VCRO, 

- artikel 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet, 

- de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet en 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij voert aan dat de bestreden beslissing een voorwaarde oplegt over lot 8 

die alleen maar kan gerealiseerd worden met de medewerking van de eigenaar van het perceel 

Diepmeerstraat 80 en dus niet door enig toedoen van de aanvrager. Dit is in strijd met artikel 

74 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Ze stelt dat haar kritiek op dit punt, zoals 

geformuleerd in haar administratief beroepschrift, niet werd beantwoord door de verwerende 

partij. 

 

Er worden volgens de verzoekende partij met andere voorwaarden ook essentiële wijzigingen 

aangebracht aan de stedenbouwkundige voorschriften, namelijk dat meergezinswoningen 

worden uitgesloten, dat de oppervlaktes van de vrijstaande bijgebouwen moeten worden 

ingeperkt en dat de voortuinen beperkt verhard mogen worden met waterdoorlatende 

materialen. Deze voorwaarden hebben substantieel betrekking op alle loten, zodat ze volgens 

de verzoekende partij niet als beperkt kunnen worden omschreven maar worden opgelegd om 

de leemten in de aanvraag op te vullen. Ook dit is volgens haar in strijd met artikel 74 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

2. 

De verwerende partij stelt dat de verzoekende partij geen belang bij het middel heeft omdat 

de voorwaarde over lot 8 uitsluitend in het voordeel is van het perceel van de verzoekende 

partij. 

 

Verder stelt de verwerende partij dat de voorwaarde de facto en de iure al uitgevoerd is sinds 

het nemen van de bestreden beslissing. De voorwaarde stelt immers gewoon dat lot 8 niet 

mag samengevoegd worden met de andere loten in de verkaveling, noch mag het bebouwd 

worden. Enkel wanneer er een overdracht van het lot 8 aan de aanpalende eigenaar zou 
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gebeuren, vervalt het bouwverbod en heeft het verbod om het lot bij andere loten te voegen 

geen zin meer. Volgens de verwerende partij is er geen actieve plicht tot het overdragen van 

het lot 8 aan de aanpalende eigenaar. Als er geen overdracht zou plaatsvinden, dan blijft het 

lot 8 eenvoudigweg in zijn huidige, onbebouwde staat behouden. 

 

Wat betreft de andere voorwaarden stelt de verwerende partij dat deze kritiek niet concreet 

wordt onderbouwd door de verzoekende partij. Om van een essentiële wijziging te kunnen 

spreken volstaat het niet dat een voorwaarde betrekking heeft op alle loten, omdat de meeste 

voorwaarden bij een verkaveling betrekking hebben op alle loten.  

 

De verwerende partij besluit dat de voorwaarden een loutere, schriftelijke veruitwendiging zijn 

van wat al in de aanvraag voorzien was, en deels een kleine beperking van de maximale 

oppervlakte van de bijgebouwen.  

 

3. 

Ook de tussenkomende partijen werpen op dat de verzoekende partij geen belang heeft bij het 

middel, omdat de vernietiging op grond van dit middel haar geen enkel voordeel kan opleveren. 

 

Dat lot 8 geen voorschriften bevat en wordt aangeduid als toe te voegen bij de woning nr. 80, 

werd reeds in de aanvraag opgenomen en op de plannen aangeduid, zodat dit geen 

voorwaarde kan zijn in de zin van artikel 71 en verder van het Omgevingsvergunningsdecreet 

maar enkel een herneming van wat in de aanvraag werd beschreven. Dat lot 8 niet mag 

worden toegevoegd aan andere loten en vrij van constructies moet blijven, kan door toedoen 

van de bouwheer, gebruiker of exploitant perfect worden verwezenlijkt en is voldoende precies. 

 

De aangebrachte wijzigingen aan de voorschriften zijn bovendien niet opgelegd om leemten 

in de aanvraag op te vullen en zijn niet essentieel. Ze betreffen volgens de tussenkomende 

partijen enkel de aanpassing van de grootte van bijgebouwen, en niet van de hoofdgebouwen, 

en van de voorschriften over het benutten van de voortuin. Die wijzigingen staan volgens hen 

in redelijke verhouding tot het project.  

 

4. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota dat het niet duidelijk is wanneer het lot 

wordt toegevoegd aan de eigendom van de verzoekende partij en of dit dan verplicht bij de 

verkaveling moet worden betrokken. De voorwaarde kan ook niet gerealiseerd worden want 

de toevoeging van het lot is volstrekt afhankelijk van de medewerking van de verzoekende 

partij. De voorwaarde over lot 8 is volgens haar geen herneming van de aanvraag zoals 
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tussenkomende partijen stellen want dit zou in strijd zijn met de motivering van de bestreden 

beslissing zelf.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat de opgelegde voorwaarde over lot 8 niet kan 

gerealiseerd worden door louter toedoen van de aanvrager. Verder stelt ze dat andere 

opgelegde voorwaarden niet als beperkt kunnen beschouwd worden.  

 

2. Belang bij het middel 

 

De verwerende en tussenkomende partijen stellen het persoonlijk belang van de verzoekende 

partij bij het middel in vraag. 

 

Artikel 35, derde lid DBRC-decreet relativeert de vernietigingsbevoegdheid van de Raad in die 

zin dat een onwettigheid slechts aanleiding geeft tot een vernietiging als de partij die de 

onwettigheid aanvoert erdoor wordt benadeeld of dat de vernietiging op grond van deze 

onwettigheid haar een voordeel kan opleveren. Die partij moet dan ook belangenschade lijden 

door de ingeroepen onwettigheid.  

 

De verzoekende partij maakt aannemelijk dat ze mogelijk werd benadeeld doordat er geen 

rekening werd gehouden met haar beroepsgrieven en argumenten na het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar: ze is immers mede-eigenaar van het perceel zoals 

vernoemd in de voorwaarde over lot 8. Waar de verwerende en de tussenkomende partijen 

voorhouden dat de verzoekende partij alleen maar een voordeel kan halen uit de voorwaarde 

dat lot 8 bestemd is om toe te voegen aan haar perceel, moet opgemerkt worden dat de Raad 

niet kan vooruitlopen op een eventuele herbeoordeling door de verwerende partij. De 

verzoekende partij zet voldoende uiteen waarom ze zich verzet tegen en kritiek heeft op deze 

voorwaarde en er kan niet ontkend worden dat haar (mede-eigendom) in deze voorwaarde ter 

sprake komt. 

 

3. Relevante wetgeving 
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3.1 

Volgens artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO kan een vergunningverlenende overheid 

voorwaarden verbinden aan een omgevingsvergunning om de overeenstemming van de 

aanvraag met het recht en de goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Het opleggen van 

voorwaarden kan volgens diezelfde bepaling echter niet dienen om de leemten van een 

onvolledige of vage aanvraag op te vangen. De voorwaarden die de bevoegde overheid 

verbindt aan een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden moeten voldoende 

precies zijn en redelijk in verhouding staan tot het vergunde project. Ze moeten daarnaast ook 

verwezenlijkt kunnen worden door toedoen van de aanvrager, bouwheer, gebruiker of 

exploitant (artikel 74 Omgevingsvergunningsdecreet). 

 

3.2 

Wanneer er doorheen de administratieve procedure bezwaren en opmerkingen zijn 

geformuleerd over een relevant en te beoordelen aspect, moet de verwerende partij bijzondere 

aandacht hebben voor deze argumenten. Hoewel de verwerende partij er in het licht van de 

op haar rustende motiveringsplicht niet toe gehouden is om op elk argument uit een bezwaar 

of op elk beroepsargument te antwoorden, gebiedt de formele motiveringsplicht haar wel om, 

als orgaan van actief bestuur, op een duidelijke manier de redenen te vermelden die geleid 

hebben tot het nemen van haar beslissing. De materiële motiveringsplicht vereist bovendien 

dat de genomen beslissing gedragen worden door motieven die in feite juist en in rechte 

aanvaardbaar zijn. Dit betekent onder meer dat die motieven moeten steunen op werkelijk 

bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld en dat de motieven pertinent moeten zijn en de beslissing naar recht moeten 

kunnen verantwoorden. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid moet de verwerende partij 

het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel in acht nemen.  

 

4. Concrete beoordeling van het middel 

 

4.1 

De verwerende partij stelt over lot 8 in de bestreden beslissing: 

 

“2.7 De goede ruimtelijke ordening 

(…) 

De inplanting van de woningen is conform de gangbare stedenbouwkundige richtlijnen. Zo ook 

het college van burgemeester en schepenen aangeeft is het van belang dat de 

erfdienstbaarheden en de bepalingen in de adviezen nauwkeurig gevolgd worden. Het college 

van burgemeester en schepenen is van oordeel dat het bestemmen van lot 7 als halfopen 
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bebouwing een belemmering zal geven op het verder ontwikkelen van het naburig perceel 

rechts van de verkaveling. Gelet op gemeenteweg nr. 41 zal dit perceel te smal worden om een 

volwaardige open bebouwing te realiseren na afbraak van de bestaande bebouwing. Daarom 

werden in de verkavelingsvergunning de grenzen van loten 5, 6 en 7 aangepast in functie van 

de goede ruimtelijke ordening. Door het voorzien van een halfopen bebouwing op lot 5 en een 

gesloten bebouwing op loten 6 en 7 worden de mogelijkheden van Diepmeerstraat 80 verruimd. 

Bij verwerving van lot 8 (waar dit lot tevens toe bestemd is) kan te Diepmeerstraat 80 een 

volwaardige halfopen bebouwing voorzien worden aansluitend aan de gesloten bebouwing te 

lot 7 van onderhavige verkaveling. Samen met het college van burgemeester en schepenen 

wordt geoordeeld dat dit inzake ruimtelijke ordening de meest efficiënte en stedenbouwkundig 

aanvaardbare oplossing is. 

(…) 

Met betrekking tot de voorwaarde omtrent lot 8, verduidelijkt het college van burgemeester en 

schepenen haar beslissing als volgt:  

“Lot 8 werd bestemd als lot om toe te voegen aan de woning te Diepmeerstraat 80, dit om 

te voorkomen dat het desbetreffende lot als uitbreiding van de tuinzone bij lot 7 gevoegd zou 

worden. Het is uiteraard geen verplichting voor de eigenaar(s) van Diepmeerstraat 80 om dit 

lot over te nemen of over te kopen, maar er wordt geoordeeld dat het perceel te 

Diepmeerstraat 80 te klein is om een nieuwe woning te voorzien. Tevens betreft het een 

leegstaand goed. Ten eerste is het pand getroffen door de rooilijn en ten tweede is het 

perceel te ondiep om een nieuwbouwwoning op te richten. Er werd door de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar geopteerd om lot 7 als gesloten bebouwing te beschouwen. Op deze 

manier, na toevoeging van lot 8 aan Diepmeerstraat 80, kan een volwaardige halfopen 

bebouwing hiertegen gerealiseerd worden ter bevordering van het straatbeeld en met 

respect voor de voorliggende rooilijn. In principe is het voor de stedenbouwkundige 

interpretatie van de voorwaarden niet relevant wie of wanneer er een grondoverdracht zou 

plaatsvinden betreffende lot 8.  

De voorwaarde is een resultaat uit een stedenbouwkundige interpretatie ter optimalisatie van 

de verkaveling, mocht immers het originele verkavelingsplan goedgekeurd worden, dan zou 

het perceel te Diepmeerstraat (al dan niet met een eventuele samenvoeging met lot 8) als 

een niet bebouwbaar restperceel beschouwd moeten worden. Dit werd voorkomen door het 

verkavelingsplan aan te passen en dit op te leggen in de stedenbouwkundige voorwaarden 

zodat enige bebouwingsharmonie in het straatbeeld enigszins behouden kan blijven.” 

 

Bovenstaande verduidelijking komt tegemoet aan de onduidelijkheden dewelke appellant 

aanhaalt in het beroepschrift.” 

 

Als voorwaarde wordt onder meer opgelegd: 
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“- Lot 8 is louter bestemd om toe te voegen bij het voorliggende perceel te Diepmeerstraat 

80 (Afd. 1, Sie. A, Nr. 775). Lot 8 kan niet toegevoegd worden aan andere loten of percelen en 

dient vrij van constructies te blijven minstens tot de overdracht is voldaan;  

- Het plan opgemaakt door de gemeentelijke omgevingsambtenaar dient strikt gevolgd 

te worden en maakt integraal deel uit van de vergunning. In dit plan worden loten 5, 6 en 7 

aangepast. Lot 5 kent na wijziging een perceelsbreedte van 11 meter voor een halfopen 

bebouwing en loten 6 en 7 kennen een perceelsbreedte van 8 meter voor gesloten 

bebouwingen. De inplanting der gebouwen blijft identiek inzake de bouwdieptes;” 

 

4.2 

De verzoekende partij kan niet gevolgd worden waar ze stelt dat de voorwaarde met betrekking 

tot lot 8 niet kan gerealiseerd worden door louter toedoen van de aanvrager zelf. 

 

De voorwaarde dat lot 8 “louter bestemd (is) om toe te voegen” bij het perceel van de 

verzoekende partij, dat het lot “niet kan toegevoegd worden aan andere loten of percelen” en 

dient “vrij te blijven” van constructies, kan weldegelijk gerealiseerd worden door louter toedoen 

van de aanvrager. 

Lot 8 blijft lot 8 en wordt door deze voorwaarde niet reeds toegevoegd aan het perceel van de 

verzoekende partij. Er wordt enkel gesteld dat lot 8 enkel kan verkocht worden om samen te 

voegen aan het perceel van de verzoekende partij. De voorwaarde dat lot 8 niet mag 

samengevoegd worden met andere percelen of vrij moet zijn van constructies, is 

eenvoudigweg te realiseren door de aanvrager. Zoals de verwerende partij terecht opmerkt, 

blijft lot 8 gewoon “liggen” en is deze voorwaarde wel degelijk uitvoerbaar. Door de uitvoering 

van de beslissing, met name een opsplitsing in loten waarbij lot 8 niet mag gevoegd worden 

bij andere percelen, is de voorwaarde in verband met lot 8 reeds gerealiseerd. Deze 

voorwaarde is ook enkel uitvoerbaar door de aanvrager: het is immers enkel de verkavelaar 

die lot 8 mogelijk in de toekomst zal kunnen verkopen aan de eigenaar van Diepmeerstraat 

nummer 80 en het zal enkel aan de eigenaar van Diepmeerstraat 80 kunnen verkocht worden.  

 

Deze voorwaarde is dus wel degelijk uitvoerbaar en kan worden verwezenlijkt door het enig 

toedoen van de aanvrager. 

 

4.3 

Dat de andere opgelegde voorwaarden zorgen voor een essentiële wijziging van de aanvraag, 

maakt de verzoekende partij niet afdoende aannemelijk.  

 

De verwerende partij motiveert deze wijzigingen als volgt:  
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“Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende aanpassingen voor binnen de 

verkavelingsvoorschriften: Er worden beperkte aanpassingen doorgevoerd binnen de 

verkavelingsvoorschriften. Zo worden meergezinswoningen nadrukkelijk uitgesloten gelet op 

het woongebied met landelijk karakter. De oppervlaktes van vrijstaande bijgebouwen worden 

evenzo ingeperkt gelet op de tuinzones en gelet op het reduceren van een onnodig hoge 

verhardingsgraad. Voor lot 1 wordt dit gereduceerd tot 60m2, voor loten 2 tot en met 7 wordt dit 

gereduceerd tot 40m2. Evenzo wordt bepaald dat de voortuinen beperkt verhard mogen 

worden, dit steeds met waterdoorlatende matenalen en met inachtneming dat er een groene 

voortuinzone voorzien moet worden om het straatbeeld optimaal te vergroenen. 

Deze aanpassingen worden bijgetreden en hebben een gunstig effect op de plaatselijke goede 

ruimtelijke ordening.” 

 

De verzoekende partij kan zich niet beperken tot het louter stellen dat de opgelegde 

voorwaarden betrekking hebben op alle loten. Ze verduidelijkt ook niet waarom de uitsluiting 

van meergezinswoningen, de inperking van de oppervlaktes van de vrijstaande bijgebouwen 

en de beperking van de verharding van de voortuinen een “wezenlijke” wijziging zou zijn van 

de voorschriften.  

 

Het louter betwisten van de overwegingen van de verwerende partij dat de aanpassingen 

beperkt zijn, kan, in het licht van de stelplicht van de verzoekende partij, niet volstaan om de 

kennelijke onredelijkheid of de opgeworpen gebrekkige aard van deze beoordeling aan te 

tonen. De verzoekende partij heeft geen betoog gevoerd dat toegespitst is op de motivering 

van de bestreden beslissing op het vlak van de beperkte aard van de aanpassingen.  

 

Het middel wordt verworpen. 

C. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij roept de schending in van: 

 

- de artikelen 2 en 4, tweede en derde lid van de Europese richtlijn 2011/92/EU van 13 

december 2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 

- artikel 4.7.14/1 §1 en 2 VCRO, 
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- de artikelen 4.3.2, §2bis en 4.3.3, §2 van het decreet van 5 april 1995 houdende de 

algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna: DABM), 

- artikel 10, b) van bijlage III van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 

houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 

milieueffectenrapportage, zoals gewijzigd bij besluit van 1 maart 2013 (hierna: Project-

MER-besluit), 

- de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet en 

- de materiele motiveringsplicht en het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel als 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij voert aan dat het project valt onder rubriek 10 b) van bijlage III van het  

Project-MER-besluit maar dat de aan de aanvraag toegevoegde project-m.e.r-screeningsnota 

niet alle relevante gegevens bevat en de verwerende partij dus geen afdoende onderzoek kon 

voeren naar de milieueffecten die het project zal veroorzaken. Ze stelt dan ook dat de MER-

toets niet voldoet. 

 

Ze merkt op dat het project negatieve effecten op de discipline gezondheidsrisico’s zal 

veroorzaken en verwijst daarvoor naar haar eerste middel (wonen onder of in de nabijheid van 

een hoogspanningslijn en naar het statistisch verband met kinderleukemie). Het onderzoek 

naar de effecten op die discipline ontbreekt in de screeningsnota. 

 

Vervolgens verwijst ze naar vierde middel om te stellen dat het project ook aanzienlijke 

milieueffecten kan veroorzaken op de natuurwaarden in de omgeving. Dit geldt volgens haar 

ook voor de bijkomende effecten die de verkaveling teweegbrengt op het vlak van mobiliteit. 

Ook deze milieueffecten worden volgens haar niet onderzocht.  

 

2. 

De verwerende partij antwoordt hierop dat gezondheidsrisico’s van derden het belang van de 

verzoekende partij niet raakt.  

 

Met betrekking tot de screeningsparagraaf stelt de verwerende partij dat bij de aanvraag, 

namelijk de splitsing van een terrein in loten ‘evident’ geen grote of onaanvaardbare 

milieueffecten te verwachten zijn.  

Ze verwijst daarnaast naar haar motivering onder de goede ruimtelijke ordening, waar ook 

wordt ingegaan op potentiële milieueffecten, waaronder de gezondheid en de mobiliteit. De 

verzoekende partij levert evenwel geen kritiek op deze motivering. Ze heeft dus wel degelijk 
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een afdoende beoordeling gemaakt ondanks het feit dat gegevens over de gezondheidsimpact 

mogelijks ontbraken in de screeningsnota. 

 

De verwerende partij beschouwt de kritiek van de verzoekende partij als een louter 

redactionele kritiek op de bestreden beslissing, omdat de beoordeling van milieueffecten niet 

onder de titel MER-toets zou staan. Dergelijke kritiek is geen wettigheidskritiek is. Ze vermeldt 

ook niet, als voorafname op het vierde middel, dat de impact van de aanvraag op de natuur, 

ook uitdrukkelijk wordt behandeld in de bestreden beslissing (onder punt 2.3). 

 

3. 

De tussenkomende partijen verwijzen ook naar de overwegingen in de bestreden beslissing 

over de hoogspanningslijn en de mobiliteit om te besluiten dat de verwerende partij geen 

standaardmotivering heeft gehanteerd. De screeningsnota is volgens haar ook, anders dan de 

verzoekende partij voorhoudt, toereikend.  

 

Aansluitend bij het standpunt van de verwerende partij betwisten de tussenkomende partijen 

ook het belang van de verzoekende partij bij dit middel, omdat de vernietiging op ervan haar 

geen enkel voordeel kan opleveren. 

 

4. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij dat het evident karakter van de 

aanvraag geen reden is om de MER-screening niet afdoende te onderzoeken. Het feit dat het 

goed gelegen is in woongebied wil niet zeggen dat er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen 

optreden.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partij levert in essentie kritiek op de beoordeling van de milieueffecten in de 

bestreden beslissing.  

 

2. Belang bij het middel 

 

De tussenkomende partijen stellen dat de vernietiging op grond van het derde middel aan de 

verzoekende partij geen voordeel oplevert. Ook de verwerende partij betwist het belang van 

de verzoekende partij bij dit middel voor wat betreft de ingeroepen gezondheidsrisico’s. 
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Zoals reeds eerder gesteld moet een verzoekende partij bij het aanvoeren van haar middelen, 

op grond van artikel 35, derde lid DBRC-decreet een persoonlijk belang kunnen laten gelden. 

 

Een gebeurlijke vernietiging van de bestreden beslissing op grond van een middel waarin de 

schending van de MER-verplichtingen wordt aangevoerd, kan de verzoekende partij in 

beginsel wel degelijk tot voordeel strekken. Een goed uitgevoerde m.e.r.- strekt er immers toe 

om de milieubelangen een gelijkwaardige plaats in de afweging te geven, en om een 

geïnformeerde beslissing over de aanvraag mogelijk te maken. Daar heeft de verzoekende 

partij uiteraard belang bij hebben voor zover ze dit belang voldoende individualiseert. 

 

3. Relevante wetgeving 

 

3.1 

De verzoekende partij voert onder meer de schending aan van artikel 4.7.14/1 §1 en §2 VCRO 

aan, zonder dat de verwerende en tussenkomende partijen hierover enig bezwaar formuleren. 

Dit artikel werd echter opgeheven en vervangen door artikel 20 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet, verder geconcretiseerd door artikel 66 van het besluit van de 

Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsbesluit). De 

aangevoerde schending van artikel 4.7.14/1 VCRO wordt begrepen als een schending van 

artikel 20 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 66 van het 

Omgevingsvergunningsbesluit.  

 

3.2 

Artikel 2 van de Project-MER-richtlijn legt aan de lidstaten bepaalde verplichtingen op het vlak 

van de milieueffectenbeoordeling op in het kader van de vergunningsverlening. Dit werd nader 

uitgewerkt in artikel 4 van de Project-MER-richtlijn. De Project-MER-richtlijn is op Vlaams 

niveau nader uitgewerkt in het DABM, het Project-MER-besluit van 10 december 2004 en het 

Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

Artikel 4.3.2 DABM maakt een onderscheid tussen categorieën van projecten waarvoor een 

project-MER moet worden opgesteld (§1), categorieën van projecten waarvoor een project-

MER of een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting moet worden 

opgesteld (§2) en categorieën van projecten waarvoor een project-MER of een project-m.e.r.-

screeningsnota moet worden opgesteld (§2bis).  
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Artikel 2 van het Project-MER-besluit bepaalt dat de projectcategorieën waarvoor al dan niet 

een project-MER moet worden opgesteld, zijn vermeld in bijlage I, bijlage II en bijlage III van 

het Project-MER-besluit. 

 

Bijlage I bevat de projecten waarvoor een project-MER moet worden opgesteld. Bijlage II 

vermeldt de projecten waarvoor in principe een project-MER opgesteld moet worden, maar 

waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen bij de 

bevoegde administratie. Bijlage III somt de projecten op waarvoor het indienen van een 

project-m.e.r.-screeningsnota in eerste instantie volstaat. 

 

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

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

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

of een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld”. Artikel 4.3.3, §2 DABM, dat 

verwijst naar voornoemde bepaling, bepaalt dat het onderzoek naar de vraag of het 

voorliggende project valt onder het toepassingsgebied van bijlage III bij het project-MER-

besluit (de projecten waarvoor in eerste instantie een project-m.e.r.-screening moet worden 

doorgevoerd) deel uitmaakt van de beslissing over “de ontvankelijkheid en volledigheid van de 

vergunningsaanvraag”.  

 

De verzoekende partij betwist niet dat het voor het ingediende project volstond om een 

screeningsnota in te dienen. 

 

3.3 

De ingediende screeningsnota moet de vergunningverlenende overheid in staat stellen om 

met kennis van zaken te oordelen of de aanvraag al dan niet aanzienlijke milieueffecten voor 

mens en milieu teweegbrengt. Op grond van de door de aanvrager ingevulde screening moet 

de verwerende partij, na een eigen onderzoek op grond van de criteria omschreven in bijlage 

II van het DABM, vervolgens ook beslissen of er eventueel een project-MER moet worden 

opgesteld. 

 

Uit de overwegingen in de bestreden beslissing moet, rekening houdende met de concrete 

omstandigheden van het dossier, voldoende blijken waarom de verwerende partij besluit dat 

er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn en de opmaak van een project-MER niet 

vereist is. Hoewel dit is aangewezen, wordt in beginsel niet vereist dat die toetsing wordt 

opgenomen in een afzonderlijke screeningsparagraaf, zodat de beoordeling van de 

(aanzienlijke) milieueffecten ook kan blijken uit andere overwegingen in de bestreden 
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beslissing, voor zover daaruit ook blijkt dat het project werd getoetst aan de hand van de 

criteria van bijlage II DABM. 

 

4. Concrete beoordeling van het middel 

 

4.1 

Het wordt niet betwist dat het verkavelingsproject screeningsplichtig is omdat de verkaveling 

onder bijlage III valt van het MER-besluit.  

 

Bij nazicht in het Omgevingsloket blijkt dat in de digitale aanvraag de aanvrager bij de 

“beoordeling effecten” op alles “nee” heeft ingevuld en enkel heeft aangegeven dat het project 

onder bijlage III valt.  

 

Een aparte project-m.e.r.-screeningsnota van 9 september 2019 werd bijkomend aan het 

aanvraagdossier op het Omgevingsloket werd gevoegd. In deze screeningsnota wordt 

gemotiveerd over het geluid bij de werken en over de effecten van de verhardingen. 

 

4.2 

De bestreden beslissing bevat volgende ‘screeningsparagraaf’: 

 

“2.2 De MER-toets 

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden 

onderworpen. 

Huidige aanvraag omvat een project dat is opgenomen in de lijsten van bijlage I, II of III van het 

MER-besluit van 10 december 2004. 

Bij de aanvraag is een MER-screening gevoegd. Hieruit blijkt dat voor het project geen 

aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. Het project is niet gelegen in een groene of 

watergevoelige bestemming. De beoogde invulling is een voortzetting van in de omgeving 

bestaande ruimtelijke invulling, zonder opmerkelijke afval- , verontreiniging-, risico- of 

hindercreatie. 

De aanvraag betreft het verkavelen van een terrein in acht loten waarvan er zeven bestemd zijn 

voor ééngezinswoningen. 

Gelet op de locatie, aard en omvang van het aangevraagde kunnen in alle redelijkheid de 

bevindingen in de screeningsnota aangenomen worden en wordt geoordeeld dat het project 

geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken.” 
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De verzoekende partij stelt dat het project negatieve effecten zal hebben op de menselijke 

gezondheid en dat deze gegevens ontbreken in de m.e.r.-screeningsnota en ook niet afdoende 

werden beoordeeld door de verwerende partij. 

 

De verzoekende partij wijst op de gezondheidsrisico’s van het wonen onder of in de nabijheid 

van een hoogspanningslijn, wat ze ook uitwerkte in het eerste middel. 

 

Ze verliest evenwel uit het oog dat niet de gezondheidsaspecten of mogelijke hinder van de 

bestaande hoogspanningslijn moeten onderzocht worden in de screeningsnota maar wel de 

mogelijke (gezondheids)effecten van de aangevraagde verkaveling. Mogelijke hinder bij het 

later bewonen van een bebouwd lot onder of in de omgeving van een hoogspanningslijn 

betreft, door het gebrek aan enige milieukwaliteitsnorm of afstandsregels met betrekking tot 

hoogspanningslijnen, enkel een discussie over de goede ruimtelijke ordening. Bij de 

beoordeling van het eerste middel waar de schending van de goede ruimtelijke ordening werd 

opgeworpen, werd reeds een gebrek aan persoonlijk belang bij dit middel in hoofde van de 

verzoekende partij vastgesteld.  

 

Het voorwerp dat onderworpen wordt aan de screening is de aangevraagde verkaveling, niet 

de hoogspanningslijn. De bestaande hoogspanningslijn maakt geen deel uit van de aanvraag.  

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk welke aanzienlijke gezondheidseffecten het 

realiseren van het verkavelingsproject van 8 loten met zich meebrengt. Het is niet voldoende 

om louter te stellen dat er geen effecten op de menselijke gezondheid werden onderzocht, er 

moet daarentegen aannemelijk gemaakt worden dat het verkavelen van een stuk grond in 8 

loten aanzienlijke gezondheidseffecten met zich kan meebrengen. Ze maakt aldus niet 

aannemelijk dat ‘gezondheidseffecten’ een te verwachten effect is dat nader moet besproken 

worden in de screeningsnota. 

 

4.3 

Over de andere door de verzoekende partij aangehaalde effecten op de natuurwaarden en de 

effecten op de mobiliteit wordt in de screeningsnota aangegeven dat er “geen effecten” zijn. 

Ook hier moet, in hoofde van de verzoekende partij een gebrekkige stelplicht vastgesteld 

worden. Ze laat immers na, de beoordeling door de verwerende partij over diverse 

hinderaspecten, zoals de mobiliteit en de natuurtoets, bij haar kritiek te betrekken. Zoals reeds 

gesteld kan de verwerende partij, behalve in de eigenlijke ‘Mer-toets’, ook onder andere 

onderdelen van haar beslissing te verwachten milieueffecten onderzoeken. De verzoekende 
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partij duidt ook niet aan in welke zin de verwerende partij op het vlak van natuurwaarden of 

mobiliteit is tekort geschoten, dan wel welke effecten er niet zouden zijn onderzocht. 

 

Uit het voorgaande volgt dat de verzoekende partij er niet in slaagt aan te tonen dat de project-

m.e.r.-screeningnota dermate ontoereikend is dat het de verwerende partij niet toeliet om met 

kennis van zaken te oordelen of er van de aanvraag al dan niet aanzienlijk milieueffecten te 

verwachten zijn, noch dat de verwerende partij op onjuiste of kennelijk onredelijke wijze 

oordeelt dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. 

 

Het middel wordt verworpen.  

D. Vierde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij roept de schending in van: 

 

- artikel 16 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu (hierna: Natuurdecreet), 

- de artikelen 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling 

van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hierna: Natuurbesluit), 

- de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet en 

- het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

De verzoekende partij voert aan dat er geen degelijke natuurtoets is uitgevoerd. 

 

Het loutere feit dat de verkaveling ingeplant wordt op een zekere afstand van natuurgevoelige 

gebieden is volgens haar niet voldoende om te besluiten dat de toets van artikel 16 van het 

Natuurdecreet wordt doorstaan. Ze meent dat dergelijk gebrekkig onderzoek naar de impact 

op het nabijgelegen Vogel- en Habitatrichtlijngebied alleen al is voldoende om de bestreden 

beslissing te vernietigen. 

 

Ze stelt ook dat het aangevraagde extra uitstoot van stikstof zal veroorzaken en een impact 

hebben op het nabijgelegen VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied. Ze wijst ook op de 
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aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van een biologisch waardevol gebied volgens de 

biologische waarderingskaart versie 2, terwijl de impact op deze waardevolle percelen niet 

werd onderzocht.  

 

2. 

De verwerende partij antwoordt hierop dat de verzoekende partij haar middel niet onderbouwt 

en eenvoudigweg een schending aanvoert, zonder deze concreet te beargumenteren. Ze stelt 

dat het louter vooropstellen dat natuurwaarden of speciale beschermingszones in de nabijheid 

van de aanvraag aanwezig zijn of zouden geschaad worden, niet volstaat als 

wettigheidskritiek. Het middel is daarom volgens haar onontvankelijk, minstens ongegrond. 

 

Ze wijst er bovendien op dat er wel degelijk een formele natuurtoets werd uitgevoerd, met een 

evidente conclusie, reden waarom een summiere motivering volstaat. Ze stelt vast dat de 

verzoekende partij de bevindingen in deze natuurtoets niet tegenspreekt.  

 

3. 

De tussenkomende partijen voegen hier nog aan toe dat het perceel braakliggend is en niet is 

aangeduid op een biologische waarderingskaart, noch gelegen in een habitatgebied of enig 

ander gebied. Er is dus geen risico op aantasting van de natuur op het perceel zelf of in de 

omgeving van het perceel. De zorgplicht is nagekomen. Ze wijzen er ook op dat de 

rechtspraak, waarnaar de verzoekende partij verwijst, niet relevant is, want betrekking heeft 

op totaal andere omstandigheden. 

 

De tussenkomende partijen wijzen er ook op dat artikel 6 van de Habitatrichtlijn enkel van 

toepassing is op projecten die ‘significante’ gevolgen kunnen hebben voor een 

habitatrichtlijngebied, wat het project niet heeft.  

 

Tot slot stellen de tussenkomende partijen zich ook de vraag of de verzoekende partij wel 

belang heeft bij dit middel, omdat een vernietiging op grond hiervan haar geen voordeel kan 

opleveren. 

 

4. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij dat de verwerende en tussenkomende 

partijen niet ingaan op de wettigheidskritiek die de verzoekende partij heeft aangehaald.  

  



 

 

RvVb - 26 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat de natuurtoets niet afdoende, minstens niet 

zorgvuldig is uitgevoerd in de bestreden beslissing.  

 

2. Relevante wetgeving 

 

Artikel 16, §1 van het Natuurdecreet voert de zorgplicht in voor de vergunningverlenende 

overheid en bepaalt:  

 

“In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er zorg voor 

dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming 

te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te 

beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen.” 

 

De zorgplicht, die geconcretiseerd wordt in de ‘natuurtoets’, houdt voor elke 

vergunningverlenende overheid de verplichting in ervoor te zorgen dat door het toelaten van 

een handeling of activiteit geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan, ongeacht de 

aard of het voorwerp van de aanvraag, en ongeacht de planologische bestemming van het 

gebied (Parl.St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 690/1, 6-7 en 11). 

 

De natuurtoets beoogt het voorkomen, herstellen of beperken van ‘vermijdbare’ schade aan 

natuur. Vermijdbare schade is de schade die de aanvrager kan vermijden door het aanpassen 

van de gevraagde handelingen, door het nemen van bepaalde voorzorgsmaatregelen, die in 

de praktijk haalbaar zijn en die niet leiden tot de ondoeltreffendheid van de aanvraag (Parl.St. 

Vl.Parl. 2001-02, nr. 1, 17). Om de natuurtoets toe te passen moet geen drempelwaarde met 

betrekking tot vermijdbare schade overschreden worden.  

 

Of het vergunningverlenend bestuursorgaan de in artikel 16, §1 van het Natuurdecreet 

opgelegde zorgplicht is nagekomen, moet blijken uit de bestreden beslissing zelf, minstens uit 

de stukken van het dossier. Artikel 16, §1 van het Natuurdecreet legt op zich geen bijzondere 

formele motiveringsplicht op. Rekening houdende met de vereisten van de Motiveringswet is 

het evenwel noodzakelijk, maar voldoende dat uit de bestreden beslissing zelf blijkt dat de 

opgelegde zorgplicht is nagekomen. De verwerende partij is er niet toe verplicht uitdrukkelijk 
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een formeel onderdeel te wijden aan de natuurtoets. Het gevoerde onderzoek kan ook blijken 

en ondersteund worden door de administratieve stukken van het dossier. 

 

3. Concrete beoordeling van het middel 

 

3.1 

In de bestreden beslissing wordt de natuurtoets als volgt gemotiveerd: 

 

“Het goed bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden en de aangevraagde 

stedenbouwkundige handelingen zijn van die aard dat hiervan geen impact wordt verwacht.” 

 

Zoals de verwerende partij aangeeft, behoort het tot de stelplicht van de verzoekende partij 

die de schending inroept van artikel 16, §1 van het Natuurdecreet om voldoende concrete 

gegevens aan te brengen waaruit blijkt welke aanwezige natuurelementen in de onmiddellijke 

of de ruimere omgeving door de aangevraagde werken schade zouden lijden en welke de aard 

van die schade zou zijn. 

 

De verzoekende partij komt in het middel niet verder dan, behoudens een theoretische 

uiteenzetting over artikel 16 van het Natuurdecreet en het citaat van wat de verwerende partij 

onder de natuurtoets heeft opgenomen, te stellen dat de vaststelling dat de verkaveling op een 

zekere afstand van natuurgevoelige gebieden is ingeplant, niet voldoende is voor de uitvoering 

van die natuurtoets. Voor het overige beperkt de verzoekende partij zich tot de loutere 

vaststelling dat op ongeveer 500 meter een Habitatrichtlijngebied gelegen is en op ongeveer 

370 meter een Vogelrichtlijngebied. Ze verwijst tot slot ook nog naar een ‘nabijgelegen’ Ven-

gebied en wijst op de uitstoot van stikstof. 

 

Daarmee reikt de verzoekende partij geen concrete gegevens aan waaruit zou blijken dat 

welbepaalde natuurelementen in de onmiddellijke of de ruimere omgeving door de 

aangevraagde verkaveling schade zullen lijden, welke de aard van die schade zou zijn en of 

die schade al dan niet vermijdbaar is. De verzoekende partij lijkt uit het oog te verliezen dat de 

natuurtoets op grond van artikel 16 van het Natuurdecreet slechts relevant is wanneer een 

risico bestaat op het ontstaan van ‘vermijdbare’ schade aan natuurwaarden. De verzoekende 

partij schiet hier tekort in haar stelplicht. 

 

3.2 

Voor zover de verzoekende partij aanvoert dat de aangevraagde verkaveling een impact zou 

hebben op het in de nabijheid gelegen Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied, moet 
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vastgesteld worden dat ze geen schending inroepen van artikel 36ter van het Natuurdecreet. 

Ze houdt ook niet voor, minstens maakt ze dit niet aannemelijk dat de aanvraag een 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van die speciale beschermingszones 

kan veroorzaken. 

 

Het louter vooropstellen dat de verwerende partij een gebrekkig onderzoek heeft gevoerd naar 

de impact op deze gebieden, is niet voldoende om als ontvankelijk middelonderdeel te worden 

beschouwd. Wanneer de verzoekende partij bij de Raad om de vernietiging van de bestreden 

beslissing verzoekt omwille van de ligging in de nabijheid van speciale beschermingszones 

moet ze aan de hand van een voldoende concrete en juridisch onderbouwde uiteenzetting de 

onwettigheid ervan aantonen.  

 

Hetzelfde moet gesteld worden over de weinig begrijpelijke uiteenzetting over het ‘genereren 

van extra stikstof’ en de impact op het nabijgelegen VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied en 

de nabijheid van een biologisch waardevol gebied. In dit verband moet vastgesteld worden dat 

artikel 26bis van het Natuurdecreet (VEN-toets met onderzoek naar onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan de natuurwaarden van een VEN) en artikel 36ter Natuurdecreet 

(Habitattoets met onderzoek naar betekenisvolle effecten op de natuurlijke kenmerken van 

een speciale beschermingszone) een onderscheiden finaliteit en drempelwaarden hebben, 

maar dat de verzoekende partij dit onderscheid niet maakt. 

 

Meer nog, ook met de blote bewering dat er extra uitstoot van stikstof zal zijn blijft de 

verzoekende partij totaal onduidelijk in wat ze precies aanvoert en blijft het vergeefs zoeken 

naar een concrete inhoudelijke kritiek op de beoordeling in de bestreden beslissing. 

 

Deze middelonderdelen voldoen niet aan de vereisten van een voldoende uiteengezet middel 

en zijn in die mate onontvankelijk. 

 

3.3 

De verzoekende partij voert ook de schending aan van de artikelen 7 en 8 van het 

Natuurbesluit zonder een uiteenzetting die zich op de aangevoerde schending toespitst. Ook 

dit middelonderdeel is onontvankelijk. 

 

4 

Het middel wordt verworpen. 
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VII. Kosten 

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

gesteld, in dit geval de verzoekende partij. 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 tussenkomende partijen moet hun eigen kosten dragen, namelijk het betaalde rolrecht, 

omdat ze zelf beslissen om al dan niet in de procedure tussen te komen. 
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VIII. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van BURO VAN EYKEN bv, Leon BEVERS en Renilda 

FASOEL is ontvankelijk. 

 

2. Het beroep wordt verworpen. 

 

3. De kosten van het beroep, bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partij, bepaald 

op 200 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

4. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 300 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partijen. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 20 januari 2022 door de tweede kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tweede kamer, 

Margot DEPRAETERE Hilde LIEVENS 
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