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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 17 maart 2022 met nummer RvVb-A-2122-0556  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0513-SA 

 

 

Verzoekende partij SIKLOS INVEST nv 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Pieter VAN ASSCHE en Sander 

KAÏRET met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Koning 

Albertlaan 128 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd 

door de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende partij 

 

KHANS RETAIL bv 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Yves LOIX en Nele ANSOMS met 

woonplaatskeuze te 2600 Antwerpen-Berchem, 

Borsbeeksebrug 36 bus 9 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 26 maart 2021 de schorsing 

en de vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 4 februari 2021, waarmee 

aan de tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor een 

voedingsmarkt (omgevingsnummer: OMV_2020081987). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 27 augustus 

2021 ongegrond verklaard. 
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Het project ligt in 9000 Gent aan de Dendermondsesteenweg 124, 124A en 124B en heeft als 

kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie D, nummers 164/A/4, 

164/R/2,164/L/4,164/P/2,164/K/4,164/M/2,164/G/3,164/C/3,164/N/2,164/Y/2,164/Z/2,164/T/3,

164/X/2,164/S/2,164/W/2 en 164/V/3. 

II. Rechtspleging  

De Raad verwerpt met het arrest van 29 juli 2021 met nummer RvVb-S-2021-1236 de 

vordering tot schorsing. De verzoekende partij dient een verzoek tot voortzetting in. 

 

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partij dient een 

wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 24 februari 2022. Ze hebben 

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

van artikel 85, §3 Procedurebesluit. 

III. Feiten 

Op 22 juni 2020 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor 

exploiteren van een kleinhandelsproject (voedingszaak) op een reeds bestaande commerciële 

site gelegen in 9000 Gent aan de Dendermondsesteenweg 124-124B. 

 

Aan de Dendermondsesteenweg in de wijk “Dampoort” bevindt zich een handelsgeheel 

bestaande uit diverse handelsunits, met een netto winkelverkoopvloeroppervlakte (hierna 

NWVO) van 8.166 m². Casa, Blokker en Leenbakker verlengden hun huurovereenkomst niet 

waardoor er drie units vrijkomen met een bruto verkoopoppervlakte van 2.769 m² en netto 

winkelvloeroppervlakte (NWVO) van 2.462 m². Albert Heijn wenst in deze vrijgekomen units 

een supermarkt te vestigen met een NWVO van 1.495 m². 

 

De percelen liggen in woongebied (gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone'). 

 

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

Afbakening grootstedelijk gebied Gent. Dat plan bepaalt geen stedenbouwkundige 

voorschriften die relevant zijn voor de aanvraag. 
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Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent verleent op 27 augustus 2020 

een omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 7 oktober 2020 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 25 november 2020 om het 

beroep deels gegrond te verklaren en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Na de hoorzitting van 1 december 2020 verklaart de verwerende partij het beroep op 4 februari 

2021 ongegrond en verleent een omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Vierde middel 

Standpunt van de partijen  

1. 

De verzoekende partij voert in een vierde middel de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1, 4.3.2 en 4.3.3 decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen 

inzake milieubeleid (hierna: DABM), 

- artikel 2 en bijlagen II, 13 en III, 13 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), 

- artikelen 2 en 4 richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-

effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 

- artikel 2 en 3 Motiveringswet, en, 

- het materiële motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
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De verzoekende partij beschouwt de aanvraag minstens screeningsplichtig en stelt in een 

eerste middelonderdeel vast dat haar argumentatie hieromtrent niet werd beantwoord in de 

bestreden beslissing. Ze onderstreept dat het vergunde project betrekking heeft op de 

exploitatie van een nieuwe supermarkt, die verscheidene vroegere winkels omvat, en om die 

reden als een stadsontwikkelingsproject moet worden aangemerkt, minstens een wijziging van 

een stadsontwikkelingsproject. Ze verwijst daarbij naar de uitgebreide uiteenzettingen in haar 

beroepschrift, alsook haar twee replieknota’s en merkt op dat de verwerende partij zonder 

enige omstandige motivering of weerlegging stelt dat de aanvraag geen MER of project-MER-

screening behoeft. Ze meent dat uit de bestreden beslissing aldus geenszins blijkt dat de 

verwerende partij een gedegen en zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de relevante 

bezwaren en argumenten van de verzoekende partij. 

 

In een tweede middelonderdeel zet de verzoekende partij uiteen dat geen vergunning kon 

worden verleend voor het aangevraagde zonder dat een MER-screeningsnota werd gevoegd.  

 

De overweging dat er bezwaarlijk sprake is van stadsontwikkeling aangezien de aanvraag het 

exploiteren van een kleinhandelsproject op een reeds bestaande commerciële site betreft 

vormt daarbij volgens de verzoekende partij geen afdoende weerlegging. Ze benadrukt dat 

een screeningsplichtige wijziging van een stadsontwikkelingsproject per definitie een reeds 

bestaand stadsontwikkelingsproject veronderstelt. Ze voert aan dat het vergunde project deel 

uitmaakt van een groter handelsgeheel met een totale netto handelsoppervlakte van 8.166 m², 

namelijk het winkelcentrum Dampoort, dat een stadsontwikkelingsproject is in de zin van 

bijlage II Project-MER-besluit, minstens een stadsontwikkelingsproject in de zin van bijlage III 

Project-MER-besluit. De verzoekende partij wijst op de intensiteitsverhoging waarmee de 

aangevraagde wijziging onmiskenbaar gepaard gaat, nu er voorzien wordt in nieuwe 

(hinderlijke) activiteiten zoals bijkomende transporten, geluidshinder, grotere mobiliteitsdruk, 

en bijkomende rubrieken. Daarbij wijst de verzoekende partij nog op het feit dat er boven de 

winkel bewoning aanwezig is en de bijkomende impact van de koelinstallaties en condensoren, 

alsook het laden en lossen, zoals erkend in de bestreden beslissing. Onder verwijzing naar 

bijlage II, 13 en bijlage III, 13 van het project-MER-besluit concludeert de verzoekende partij 

dat de verwerende partij ten onrechte stelde dat geen MER-screeningsnota vereist is.  

 

Ten slotte stelt ze nog dat de in de bestreden beslissing opgenomen voorwaarde dat “de 

circulatie op de parking […] voldoende hoog  [moet] zijn om een toenemende parkeerdruk op 

het openbaar domein te minimaliseren” onwettig is. 
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2. 

De verwerende partij verwijst naar haar uiteenzetting in de bestreden beslissing waar ze 

oordeelt dat de aanvraag geen betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van 

bijlage III bij het project-MER-besluit. Ze is van mening dat het voorliggend dossier handelt 

over het exploiteren van een kleinhandelsproject op een reeds bestaande commerciële site 

zodat geen sprake is van stadsontwikkeling. Ze is van oordeel dat de aanvraag geen MER of 

project-MER-screening behoeft. 

 

3. 

De tussenkomende partij is in het kader van het eerste middelonderdeel van mening dat uit 

meerdere passages uit de bestreden beslissing blijkt dat de beroepsargumenten van de 

verzoekende partij wel degelijk werden onderzocht. Ze stelt vast dat deze argumenten expliciet 

worden samengevat door de verwerende partij waarna zij oordeelde dat de aanvraag geen 

betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het MER-besluit en 

aldus geen MER-screeningsnota behoeft. Ze verwijst verder nog naar de motivering in de 

bestreden beslissing waar wordt gesteld dat een reeds bestaande commerciële site niet 

aanzien kan worden als een stadsontwikkelingsproject. 

 

Zo meent de tussenkomende partij dat de verzoekende partij onmogelijk kan voorhouden dat 

de argumenten uit het beroepschrift en de replieknota’s niet in acht zijn genomen. Ze stipt 

daarbij nog aan dat de verwerende partij niet verplicht is om deze argumentatie punt per punt 

te weerleggen. 

 

Inzake het tweede middelonderdeel benadrukt de tussenkomende partij dat voorliggende 

aanvraag geen uitbreiding van de kleinhandelszaak voorziet en er niets verandert aan de 

bruto-vloeroppervlakte van de handelsruimte. Ze stelt dat enkel een assortimentwijziging, en 

geen functiewijziging, wordt aangevraagd en dat dergelijke wijziging niet gekwalificeerd kan 

worden als een wijziging van een MER- of MER-screeningsplichtig project. 

 

De tussenkomende partij is van oordeel dat bijlage III rubriek 10, b) project-MER-besluit enkel 

handelt over de oprichting van nieuwe stadsontwikkelingsprojecten en aldus niet van 

toepassing is op voorliggende aanpassing van een bestaand handelspand zonder enige 

functiewijziging of volume-uitbreiding. Ze meent dan ook, onder verwijzing naar een 

handleiding van het departement Omgeving, dat geen sprake is van een wijziging van een 

bestaand stadsontwikkelingsproject zoals vermeld in rubriek 13 van diezelfde bijlage.  
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Zo is de tussenkomende partij van oordeel dat zowel de provinciale omgevingsambtenaar als 

de verwerende partij terecht oordeelden dat geen project-MER-screeningsnota noodzakelijk 

is. Verder onderstreept ze dat reeds in haar verweernota werd uiteengezet dat de 

milieueffecten weldegelijk zijn besproken in de aanvraag.  

 

4. 

De verzoekende partij voert een gelijkluidend betoog in haar wederantwoordnota. Ze stelt vast 

dat de verwerende partij geen inhoudelijk verweer voert in haar antwoordnota.  

 

In het licht van de uiteenzetting van de tussenkomende partij houdt de verzoekende partij vol 

dat het minstens om een m.e.r-screeningsplichtige wijziging van een bestaand 

stadsontwikkelingsproject gaat. Ze voert aan dat in zoverre het niet gaat om een project-

specifieke rubriek, zoals vervat in rubriek 10 b, dat het voorliggend project hoe dan ook onder 

de wijzigings- of uitbreidingsrubriek 13 van project-MER-besluit valt. De verzoekende partij 

stelt vast dat de verwerende partij nalaat deze laatstgenoemde rubriek in acht te nemen en de 

bestreden beslissing op dit punt onvoldoende gemotiveerd is. Ze onderstreept dat de 

voorliggende aanvraag gepaard gaat met een wijziging van de intensiteit of van het gebruik 

van de infrastructuur, hetgeen valt onder de W/U-rubriek.  

 

Verder merkt ze op dat de beoordeling van de tussenkomende partij kennelijk onjuist is. Ze 

stelt vast dat de infrastructuur weldegelijk een wijziging ondergaat waar twee van de drie 

onderscheiden units, van respectievelijk 1480m² en 481m² worden omgevormd tot één grote 

supermarkt, hetgeen gepaard gaat met een volledige interne herinrichting en een gewijzigde 

mobiliteitssituatie. Zo stelt ze vast dat aan de richtinggevende handleiding van de dienst 

Omgeving is voldaan, zoals reeds door haar beargumenteerd in de administratieve procedure.  

 

De verzoekende partij stelt vast dat de tussenkomende partij nalaat een wederwoord te voeren 

over de bijkomende transporten, de geluidshinder en grotere mobiliteitsdruk die voortvloeien 

uit het aangevraagde. Ze merkt op dat de tussenkomende partij het onderscheid tussen rubriek 

13 en 10b erkent en dat conform deze uiteenzetting gesteld kan worden dat het vergunde 

project niet alleen een W/U-rubriek, maar ook een project-specifieke rubriek is, vermits een 

kleinschalige winkel door de aanvraag niet langer als kleinschalig beschouwd kan worden 

aangezien de grens tussen kleinschalige en grootschalige handel ligt op 1000m². 

 

Beoordeling door de Raad 
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1.  

Artikel 4.3.2, §2bis van het DABM, ingevoegd bij artikel 5 van het decreet van 23 maart 2012 

houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het 

decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, luidt 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.  

…”  

 

Artikel 4.3.3, § 2, DABM, zoals vervangen door artikel 6 van het voormelde decreet van 23 

maart 2012, luidt als volgt:  

 

“§ 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 ter beschikking van het publiek gesteld op de wijze, 

bepaald door de Vlaamse Regering. 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.“  

 

Een project-m.e.r.-screeningsnota is, zoals ook blijkt uit de parlementaire voorbereiding van 

het decreet van 23 maart 2012 (Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1463/1, 7), een gemotiveerde 

screeningsnota op basis waarvan de initiatiefnemer moet aantonen ofwel 1) dat er geen  

aanzienlijke milieueffecten verbonden zijn aan de uitvoering van zijn project, ofwel 2) dat er 

vroeger een project-MER goedgekeurd werd 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. Het moet het bestuur toelaten om met kennis van zaken te beoordelen of de 

aanvraag al dan niet aanzienlijke milieueffecten voor mens en milieu genereert. Die 

beoordeling moet haar beslag krijgen op grond van de criteria, zoals die in bijlage II bij het 

DABM omschreven worden. Een project-m.e.r.-screeningsnota is in de regelgeving aldus 

opgevat als een essentieel instrument voor een correcte inschatting van de aan een project 
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potentieel verbonden milieueffecten en dientengevolge van de toepasselijkheid van de plicht 

tot het opstellen van een project-MER.  

 

Artikel 63 OVD bepaalt dat de verwerende partij in administratief beroep de aanvraag in haar 

volledigheid onderzoekt. De devolutieve werking van het administratief beroep houdt in dat het 

onderzoek van de aanvraag overgedaan wordt, zonder daarbij door de beslissing in eerste 

administratieve aanleg gebonden te zijn.  

 

2.  

In rubriek 10b van bijlage III van Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 

houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 

milieueffectrapportage (verder: MER-besluit) worden stadsontwikkelingsprojecten vermeld als 

projecten waarvoor minstens een project-m.e.r-screeningsnota moet worden opgesteld:  

 

“10 ‘Infrastructuurprojecten.  

…  

b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 

parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen)”.  

 

De m.e.r.-regelgeving bevat geen definitie van het begrip ‘stadsontwikkelingsproject’. In de 

‘Handleiding stadsontwikkelingsprojecten’ (dienst Mer, departement Omgeving, actualisatie 27 

juni 2018) wordt een toelichting gegeven in functie van de toepassing van dit begrip, mede 

verwijzend naar de Europese Guidance ‘Interpretation of definitions of certain project 

categories of annex I and II of the EIA Directive’ (European Communities, 2008). 

Stadsontwikkelingsprojecten zijn projecten die betrekking hebben op de aanwezigheid van 

meerdere personen in functie van wonen, handelsactiviteiten en dienstverlening. Dergelijke 

projecten zijn te beschouwen als ‘stedelijk’ van aard, ongeacht de locatie ervan. 

‘Stadsontwikkelingsprojecten’ dienen zich dus niet noodzakelijk binnen stedelijk gebied te 

situeren om onder deze rubriek te vallen.  

 

De term ‘stadsontwikkelingsproject’ wijst op projecten met een zekere omvang en niet op de 

bouw van één woongelegenheid. Ook kleinere stadsontwikkelingsprojecten kunnen echter 

aanzienlijke milieueffecten veroorzaken en kunnen dan ook niet louter omwille van hun 

beperkte omvang worden uitgesloten van de toepassing van de m.e.r.-regelgeving.  
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Rubriek 13 van bijlage III van het MER-besluit bepaalt:  

 

“Wijziging of uitbreiding van projecten wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III 

waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I 

of II opgenomen wijziging of uitbreiding)” 

 

Het beginsel van de materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve 

beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan, wat onder meer betekent dat die 

motieven moeten steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met 

de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

 

De artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet concretiseren deze beginselen voor eenzijdige 

rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een bestuur en die beogen 

rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur. 

 

Het gegeven dat de betrokken standpunten of beroepsgrieven niet punt voor punt moeten 

weerlegd worden, doet aan het bovenstaande geen afbreuk. De verwerende partij moet 

aangeven of afdoende laten blijken waarom zij de argumentatie ingenomen in eerdere 

beslissingen, hetzij deze in de beroepsgrieven of in het advies van de provinciale 

stedenbouwkundige ambtenaar niet volgt. Het louter tegenspreken van die argumentatie 

volstaat dus niet. Uit de bestreden beslissing moet blijken waarom in tegengestelde zin wordt 

beslist. 

 

De vraag welke betekenis aan een rechtsregel moet worden gegeven, is geen kwestie van 

appreciatie, maar een zaak van interpretatie die de wettigheid van de bestreden beslissing 

raakt. Het komt aan de Raad toe te onderzoeken of de verwerende partij aan de voorschriften 

inzake stadsontwikkelingsprojecten de juiste betekenis en draagwijdte hebben gegeven. Het 

door de Raad uit te oefenen wettigheidstoezicht betreft niet de opportuniteit maar de wettigheid 

en is dus niet marginaal. 

 

3. 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat het vergunde project screeningsplichtig is. 

Volgens haar is de reeds bestaande commerciële site sowieso te beschouwen als een 

stadsontwikkelingsproject in de zin van rubriek 10b van bijlage III van het MER-besluit. De 

voorliggende verkavelingswijziging vormt in die optiek een wijziging van een project in de zin 

van artikel 13 van bijlage III van het MER-Besluit.  
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Er moest volgens haar dus minstens een m.e.r.-screeningsnota bij de aanvraag worden 

gevoegd en de vergunningverlenende overheid moest in het kader van het onderzoek naar de 

ontvankelijkheid en de volledigheid op basis van de screeningsnota onderzoeken of er al dan 

aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn en er een project-MER moet worden opgesteld. 

Er werd volgens de verzoekende partij evenwel geen screeningsnota aan het aanvraagdossier 

toegevoegd, noch werd er in het kader van de ontvankelijkheid en onvolledigheid van het 

dossier onderzocht of de aanvraag geen aanzienlijke milieueffecten kon veroorzaken. De 

aangehaalde bepalingen zijn volgens haar dan ook geschonden. 

 

4. 

Het vergunde project maakt deel uit van een groter handelsgeheel met een totale netto 

handelsoppervlakte van 7.160 m², namelijk het winkelcentrum Dampoort, dat een 

stadsontwikkelingsproject is in de zin van bijlage II Project-MER-besluit, minstens een 

stadsontwikkelingsproject in de zin van bijlage III Project-MER-besluit. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat oorspronkelijk op 22 juli 1993 een stedenbouwkundige 

vergunning werd afgeleverd voor het bouwen van een winkelcomplex en 38 flats en het 

aanleggen van een weg, parkings en groenzones, alsook op 14 juni 1994 een socio-

economische machtiging tot vestiging van een commercieel centrum. Deze vergunningen 

omvatten in die optiek dan ook een project met een zekere omvang en moet in redelijkheid 

dan ook minstens worden gekwalificeerd als een stadsontwikkelingsproject in de zin van 

rubriek 10, b) van bijlage III van het MER-besluit. 

 

5. 

De huidige aanvraag voorziet wijzigingen door het exploiteren van een nieuwe inrichting, met 

name een voedingszaak, in verschillende panden die tot één groot pand worden gevoegd. De 

aanvraag heeft betrekking op klasse 3-rubrieken van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

(IIOA) voor de koel- en diepvriesinstallaties, de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine 

verpakkingen en een bakkerijafdeling, en ressorteert inzake kleinhandelsactiviteiten (KHA) 

onder categorie 1: de verkoop van voedingsmiddelen.   

 

Deze wijzigingen kunnen worden aanzien als een wijziging aan een reeds vergund project in 

de zin van rubriek 13 van bijlage III van het MER-besluit en maken de aanvraag in dat geval 

screeningsplichtig. Volgens de ‘Handleiding stadsontwikkelingsprojecten’ (dienst Mer, 

departement Omgeving, actualisatie 27 juni 2018) is er immers sprake van een wijziging aan 

een bestaand project in de zin van rubriek 13 wanneer die wijziging een intensiteitsverhoging 
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van de activiteiten inhoudt ongeacht of die intensiteitsverhoging op korte of langere termijn 

plaatsvindt.  

 

De Raad stelt vast dat het aangevraagde geen vergunningsplichtige werken betreffen in 

functie van het onderhoud en instandhoudingswerken van een stadsontwikkelingsproject, 

welke niet beschouwd worden als een project dat valt onder de wijzigings-en 

uitbreidingsrubriek, noch onder rubriek 10 b van bijlage II of van bijlage III.  

 

De intensiteitsverhoging van voorliggende wijziging kan niet op redelijke wijze worden ontkend, 

nu er voorzien wordt in nieuwe (hinderlijke) activiteiten zoals bijkomende transporten, 

luchtverontreiniging en geluidshinder, grotere mobiliteitsdruk, en bijkomende rubrieken. Dit 

geldt des te meer gelet op het feit dat er boven de winkel bewoning aanwezig is en de 

bijkomende impact van de koelinstallaties en condensoren. Daarnaast erkent de verwerende 

partij in de bestreden beslissing de toename van de parkeerdruk en de mogelijke verschuiving 

van parkeerdruk naar het openbaar domein, alsook laad- en losoperaties. 

 

De verwerende partij interpreteert de ‘handleiding stadsontwikkelingsprojecten’ te beperkend 

waar zij poogt voor te houden dat enkel bij functiewijziging of volume-uitbreiding sprake is van 

een intensiteitsverhoging in het kader van een handelszaak.  

 

Uit deze handleiding volgt onder meer dat een project onder de wijzigings- en 

uitbreidingsrubriek valt wanneer een wijziging of uitbreiding aan een bestaand 

stadsontwikkelingsproject een toename van de verkeersgeneratie van dit 

stadsontwikkelingsproject inhoudt. Daargelaten de vraag of de mobiliteitsimpact van het 

aangevraagde aanvaardbaar is of niet, wordt in de bestreden beslissing niet ontkend dat de 

beoogde wijziging gepaard gaat met bijkomende verkeersbewegingen. Uit het advies van de 

provinciale deskundige van 25 november 2020 blijkt immers een toename in 

bezoekersaantallen. Ook uit het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 19 

november 2020 blijkt dat “de voedingszaak in het aanvraagdossier zou wel veel meer 

bezoekers aantrekken”. 

 

6. 

Uit het aanvraagdossier blijkt dat er geen project-m.e.r.-screeningsnota aan het dossier werd 

toegevoegd. Hoewel uit de vaststellingen onder punt 4 blijkt dat het aangevraagde minstens 

kan vallen onder rubriek 13 van bijlage III van het MER-besluit, overweegt de verwerende partij 

in de bestreden beslissing onder het punt ‘MER-screening’ op louter affirmatieve wijze dat de 
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vergunningsaanvraag geen betrekking heeft op een project dat voorkomt op de lijst van bijlage 

III van het MER-besluit en de aanvraag niet screeningsplichtig is.  

 

De bestreden beslissing luidt daaromtrent als volgt: 

 

“… 

2.   Motivering 

MER-plicht 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-

MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de 

MER-screening (B.S. 20 april 2012). 

… 

Bespreking beroepsargumenten 

… 

MER-screening 

Gezien voorliggend dossier handelt over het exploiteren van een kleinhandelsproject op een 

reeds bestaande commerciële site kan er bezwaarlijk sprake zijn van stadsontwikkeling. Zoals 

het college van burgemeester en schepenen van Gent oordeelde, behoeft de aanvraag geen 

MER of project-MER-screening. 

…” 

 

Dergelijke motivering kan niet volstaan in het licht van de uiteenzetting van de verzoekende 

partij in haar beroepsschrift, alsook in haar twee replieknota’s naar aanleiding van het verslag 

van de provinciale omgevingsambtenaar. Hoewel de verwerende partij niet elk bezwaar, elke 

grief of elk argument punt voor punt dient te weerleggen moet uit de bestreden beslissing wel 

afdoende duidelijk blijken op welke elementen de verwerende partij haar beslissing heeft 

gesteund en waarom zij de door de verzoekende partijen opgeworpen grieven ter zijde schuift. 

 

Enig gemotiveerd en zorgvuldig onderzoek naar een eventuele screeningsplicht in de zin van 

artikel 4.3.2, §2 bis DABM en van de bij de aanvraag gevoegde screeningsnota ontbreekt.  

 

De verwerende partij miskent in haar beoordeling niet alleen artikel 4.3.2, §2bis DABM en de 

bepalingen uit bijlage III van het MER-besluit, maar ook het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht. 

 

7. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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B. Overige middelen 

De overige middelen worden niet onderzocht, aangezien dit niet tot een ruimere vernietiging 

kan leiden. 

V. Indeplaatsstelling 

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).  

 

2.  

Zoals blijkt uit de beoordeling van het vierde 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 
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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. 

VI. 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 partij 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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VII. Beslissing  

1.  De tussenkomst van KHANS RETAIL bv 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 exploiteren van een nieuwe inrichting, zijnde een 

voedingszaak, op de percelen gelegen te 9000 Gent aan de Dendermondsesteenweg 124, 

124 A en 124 B. 

 

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

op 300 euro en een rechtsplegingsvergoeding zoals gevorderd van 840 euro verschuldigd 

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

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 200 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij.  

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 17 maart 2022 door de zevende kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zevende kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Marc VAN ASCH 
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