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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 21 april 2022 met nummer RvVb-A-2122-0682  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0665-SA 

 

 

Verzoekende partij BESCHERM BOMEN & NATUUR vzw 

 

vertegenwoordigd door advocaat Marleen RYELANDT, met 

woonplaatskeuze te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 472 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende partij 

 

Vlaamse Vervoersmaatschappij DE LIJN 

 

vertegenwoordigd door advocaten Jens DEBIÈVRE en Kyoto 

VAN HERREWEGHE, met woonplaatskeuze te 1000 Brussel, 

Havenlaan 86 C bus 113 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

Verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 20 mei 2021 de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de vernietiging van de beslissing van verwerende partij van 1 april 2021, 

waarmee aan tussenkomende partij een omgevingsvergunning onder voorwaarden wordt 

verleend voor het aanleggen van een oefen- en examenterrein, het oprichten van een 

dienstgebouw en het aanleggen van een compensatiebekken naast de verhardingen 

(omgevingsnummer: OMV_2020060236). 
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Verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van onder meer verzoekende partij tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 15 oktober 

2020 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9000 Gent aan de Buitensingel ZN en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 7, sectie G, nrs. 304H, 342E, 349R, 349K, 350F, 350H, 351B en 353A. 

II. Rechtspleging  

De Raad willigt met het arrest van 23 september 2021 met nummer RvVb-S-2122-0074 de 

vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging in. Verwerende partij en tussenkomende partij 

dienen tijdig een verzoek tot voortzetting in. 

 

Verwerende partij bezorgt het administratief dossier en dient een antwoordnota in. 

Tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. Verzoekende partij dient een 

wederantwoordnota in. 

 

Partijen worden opgeroepen voor de openbare zitting van 31 maart 2022. Ze stemmen in met 

het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de vordering, 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.  

Tussenkomende partij vraagt op 4 juni 2020 een omgevingsvergunning voor het ontbossen 

met vegetatiewijzigingen en het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem in functie 

van de aanleg van verhardingen voor een oefen- en examenterrein en de bouw van een 

dienstgebouw, en voor de aanleg van een compensatiebekken.  

 

2.  

De percelen liggen volgens het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone' hoofdzakelijk in een 

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en voor een beperkt gedeelte in industriegebied. Ze 

liggen ook binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 

grootstedelijk gebied Gent’ (goedgekeurd op 16 december 2005), waarin hiervoor geen nadere 

stedenbouwkundige voorschriften zijn vastgesteld. Ze liggen volgens het gemeentelijk 
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ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Wondelgemse meersen’ ook voor een klein gedeelte in een zone 

voor gemeenschapsvoorzieningen met parkachtig en/of natuurlijk karakter.  

 

Het terrein ligt voorts aan de (oud-)geklasseerde waterloop O204 “Oude Lieve”, waarvan de 

loop met de oevers definitief zijn beschermd als monument (beschermingsbesluit van 19 mei 

2005).  

 

3.  

Het openbaar onderzoek loopt van 13 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020. Verzoekende 

partij dient een bezwaarschrift in.  

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (hierna: ANB) adviseert op 17 augustus 2020 

voorwaardelijk gunstig.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van Gent verleent op 15 oktober 2020 een 

omgevingsvergunning.  

 

4.  

Tegen deze beslissing tekent verzoekende partij op 19 november 2020 bestuurlijk beroep aan 

bij verwerende partij.  

 

Het ANB bevestigt op 20 januari 2021 haar advies van 17 augustus 2020.  

 

De provinciaal omgevingsambtenaar adviseert op 16 maart 2021 om het beroep niet in te 

willigen en de omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen.  

 

In navolging hiervan verklaart verwerende partij het beroep op 1 april 2021 ongegrond en 

verleent ze een omgevingsvergunning onder voorwaarden. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

Verzoekende partij voert de schending aan van: 
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- artikel 4.3.2, §2bis van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen 

inzake milieubeleid (hierna: DABM)  

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

OVD)  

- de motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur  

 

Ze stelt in essentie dat er bij de aanvraag ten onrechte geen project-MER-screeningsnota is 

gevoegd, waardoor er bij het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek geen uitspraak kon 

worden gedaan over de noodzaak tot opmaak van een project-MER en de aanvraag 

onontvankelijk is. Ze meent dat het project nochtans ressorteert onder bijlage 3 bij het besluit 

van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën 

van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (hierna: Project-MER-besluit), omdat 

het moet worden beschouwd als een stadsontwikkelingsproject in de zin van rubriek 10, b) van 

deze bijlage, dan wel als een ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander 

bodemgebruik in de zin van rubriek 1, d) van deze bijlage. 

 

Wat betreft haar standpunt dat het project moet worden beschouwd als een 

‘stadsontwikkelingsproject’ verwijst ze naar de verduidelijking van dit begrip in de ‘Handleiding 

stadsontwikkelingsprojecten’ van het Departement Omgeving, die is gesteund op de 

‘Europese Guidance’. Ze stelt dat “het geen twijfel lijdt dat huidige aanvraag betrekking heeft 

op een grootschalige voorziening waarop bussen (tijdelijk) stationeren in het kader van 

oefensessies en waarbij een belangrijke dynamiek gegenereerd wordt”, zodat “zelfs indien een 

en ander niet als busstelplaats gecatalogeerd kan worden, de gegenereerde dynamieken zeer 

gelijkaardig zijn aan dergelijke inrichting“. Ze merkt daarbij op dat de motivering in de 

bestreden beslissing over het aantal vervoersbewegingen feitelijk onjuist en onvolledig is, 

omdat er wordt gerekend in ‘PAE’ (PersonenAutoEquivalent), dat volgens haar van toepassing 

is op personenauto’s, en zonder dat er wordt gespecifieerd of het gaat om PAE per uur of per 

dag, en omdat er geen rekening wordt gehouden met het feit dat er ook personenwagens naar 

het oefen- en examencentrum zullen rijden. Ze wijst voorts op de vaststelling dat het project 

blijkens de bestreden beslissing een onderdeel vormt van een toekomstige bus- en 

tramstelplaats, waarmee het één geheel zal vormen. Ze merkt op dat het project ook voorziet 

in de bouw van een dienstgebouw, dat feitelijk een kantoorgebouw betreft en dat niet kan 

worden beschouwd als een kleinschalig kantoor.  

 

Wat betreft haar standpunt dat het project moet worden beschouwd als een ‘ontbossing met 

het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik’ stelt ze dat de bouwpercelen worden 

ontbost en hun gebruik wijzigt van stedelijk groen naar een oefen- en examenterrein. Ze merkt 



 

RvVb - 5 

op dat verwerende partij haar argumentatie hierover in haar administratief beroepschrift in de 

bestreden beslissing zelfs niet ontmoet. Ze stelt dat de gebeurlijke opmerking dat er in het 

kader van de ontbossing geen boscompensatie moet worden voorzien geen afbreuk doet aan 

de vaststelling dat er sprake is van een ontbossing in de zin van het Project-MER-besluit. 

 

2. 

Verwerende partij betwist het middel. Wat betreft het standpunt van verzoekende partij dat het 

project moet worden beschouwd als een ‘stadsontwikkelingsproject’ stelt ze dat verzoekende 

partij de werkelijke aard van de aanvraag miskent, zodat haar vergelijking met 

parkeerterreinen en busstelplaatsen niet opgaat. Ze meent dat ze in de bestreden beslissing 

correct oordeelt en afdoende motiveert waarom de aanvraag niet ressorteert onder rubriek 10, 

b) van bijlage 3 bij het Project-MER-besluit. Ze wijst daarbij op de vaststelling dat ze zorgvuldig 

handelde door het advies in te winnen van de bevoegde en deskundige dienst MER, waarbij 

ze zich kon aansluiten en waarnaar ze kon verwijzen. Ze merkt op dat uit de aanvraag niet 

blijkt dat er sprake is van een busstelplaats, terwijl ze geen rekening moet houden met 

toekomstige aanvragen.  

 

Wat betreft het standpunt van verzoekende partij dat het project moet worden beschouwd als 

een ‘ontbossing met het oog op omschakeling naar een andere bodemgebruik’ voert ze geen 

verweer. 

 

3. 

Tussenkomende partij betwist het middel. Wat betreft het standpunt van verzoekende partij 

dat het project moet worden beschouwd als een ‘stadsontwikkelingsproject’ stelt ze dat het 

begrip ‘stadsontwikkelingsproject’ in het Project-MER-besluit niet wordt gedefinieerd, en 

afhangt van bepaalde criteria inzake de omvang en de locatie van het project. Ze meent dat 

verwerende partij, die ter zake beschikt over een discretionaire bevoegdheid, in de bestreden 

beslissing op afdoende gemotiveerde wijze oordeelt dat de aanvraag geen 

standsontwikkelingsproject is, terwijl de Raad zijn oordeel daarover niet in de plaats kan 

stellen. Ze benadrukt dat het project geen aanleg van een parkeerterrein omvat, en blijkens 

de bestreden beslissing slechts een verwaarloosbare verkeersgeneratie heeft, die niet kan 

worden vergeleken met een parkeerterrein of een stelplaats, waarbij er een regelmatige 

verkeersstroom van bussen is. Ze wijst daarbij op de vaststelling dat er op het terrein maximaal 

met twee bussen op hetzelfde moment kan worden geoefend of met één bus examen kan 

worden afgelegd, en dat een meer intensieve verkeersgeneratie onmogelijk is omwille van het 

koninklijk besluit van 1 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor 

het besturen van motorvoertuigen. Ze benadrukt dat de milieu-impact van een oefen- en 
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examencentrum onvergelijkbaar is met deze van een stelplaats of een parking, ten bewijze 

waarvan ze een omgevingsvergunning voorlegt van één van haar bestaande stelplaatsen. Ze 

stelt dat de aanzienlijke verharde oppervlakte van het project niet noodzakelijk wijst op een 

grotere milieu-impact en geen indicatie vormt voor de kwalificatie hiervan als 

stadsontwikkelingsproject omdat er daarbij ook rekening moet worden gehouden met de 

gebruikscontext. Ze wijst daarbij op de vaststelling dat de verharde oppervlakte bij het project 

is ingegeven vanuit veiligheidsoverwegingen en geen maximale en voortdurende bezetting 

van het terrein beoogt. Ze verwijst naar het advies hierover van de dienst MER, waarin wordt 

bevestigd dat het project niet MER-plichtig is, tenzij het ook zal worden gebruikt als stelplaats, 

waarvoor echter geen plannen bestaan, terwijl een toekomstige aanvraag hiervoor alleszins 

geen betrekking zal hebben op de aanvraagpercelen.  

 

Wat betreft het standpunt van verzoekende partij dat het project moet worden beschouwd als 

een ‘ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik’ verwijst ze naar 

de ‘Handleiding ontbossing’ van het Departement Omgeving, waarin wordt gesteld dat het 

ANB bij twijfel of discussie of er sprake is van een bos of van ontbossen finaal beslist. Ze stelt 

dat uit het gunstig advies van het ANB blijkt dat er voor het rooien van het bos op de 

aanvraagpercelen, die in 2002 nog werden gebruikt als stortplaats, geen boscompensatie 

moet worden voorzien en dat daaruit niet blijkt dat dit moet worden beschouwd als een 

screeningsplichtige handeling. Ze meent dat er met dit advies, dat mede is gesteund op de 

natuurtoets van Antea, alleszins is voldaan aan de finaliteit van de screeningsplicht als er toch 

sprake zou zijn van een screeningsplichtige ontbossing omdat verwerende partij op basis 

daarvan gemotiveerd kon oordelen dat de ontbossing geen aanzienlijke milieu-impact 

veroorzaakt.  

 

4. 

Verzoekende partij herhaalt in haar wederantwoordnota in hoofdorde de argumentatie in haar 

verzoekschrift en sluit zich aan bij het standpunt van de Raad in het schorsingsarrest. Ze merkt 

nog op dat het project wel degelijk kan worden vergeleken met een parkeerterrein omdat er 

daarop manoeuvres zullen gebeuren met verschillende soorten bussen die daar ook zullen 

worden geparkeerd, terwijl ook de opleidingen en examens verkeer zullen genereren zodat de 

verkeersgeneratie niet verwaarloosbaar is.  

 

Wat betreft de ontbossing merkt ze nog op dat het ANB dit in haar advies zelf aangeeft zodat 

er daarover geen twijfel kan bestaan. Ze stelt dat het niet aan het ANB toekomt om zich in 

haar advies uit te spreken over de noodzaak tot opmaak van een project-MER-screeningsnota. 
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Beoordeling door de Raad 

1.  

De aanvraag voorziet onder meer de aanleg van een oefen- en examenterrein voor bussen en 

het oprichten van een dienstgebouw, in functie waarvan de bouwpercelen deels moeten 

worden ontbost. Er is bij de aanvraag geen project-MER-screeningsnota gevoegd. Dit blijkt uit 

het administratief dossier en wordt door partijen op zich niet betwist.  

 

2.  

Een project-MER-screeningsnota is een document waarin van een voorgenomen project op 

gemotiveerde wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten 

zijn (artikel 1, 5° Project-MER-besluit). Het document moet het bestuur toelaten om met kennis 

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

in hoeverre de aanvraag aanzienlijke effecten voor mens en milieu genereert, en of er daarover 

al dan niet een project-MER moet worden opgemaakt. Die beoordeling gebeurt volgens artikel 

4.3.3, §2 DABM en artikel 20, lid 1 OVD in beginsel in het kader van het onderzoek van de 

ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag. De bevoegde overheid dient in 

dit kader in beginsel aan de hand van de relevante criteria in bijlage II DABM de belangrijkste 

redenen te vermelden waarom er geen project-MER moet worden opgesteld (artikel 66 van 

het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het OVD). De 

plicht tot opmaak van een project-MER-screeningsnota heeft in het licht van de doelstelling 

hiervan dan ook een ruime draagwijdte. Het ontbreken van een screeningsnota bij het 

aanvraagdossier voor projecten die vallen onder bijlage III van het Project-MER-besluit, moet 

in principe de noodzakelijke weigering van de aanvraag door de vergunningverlenende 

overheid tot gevolg hebben wegens onvolledigheid van het aanvraagdossier. In die optiek kan 

het ontbreken van een project-MER-screeningsnota niet worden geremedieerd door een 

beoordeling van de milieueffecten door verwerende partij op basis van het advies van het ANB. 

De inschatting van de aanzienlijke milieueffecten van de aanvraag en van de noodzaak tot 

opmaak van een project-MER moet in beginsel steunen op de gegevens die de project-MER-

screeningsnota zelf aanreikt, als onderdeel van de beslissing over de ontvankelijkheid en 

volledigheid van de aanvraag. 

 

3.  

Verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing met betrekking tot de discussie over 

de vereiste van een project-MER-screeningsnota het volgende: 

 

“… 
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1.5 Beschrijving van de omgeving en de aanvraag  

… De aanvraag omvat het aanleggen van een oefen- en examenterrein voor de Vlaamse 

vervoermaatschappij De Lijn en het oprichten van een dienstgebouw op de site. Op de site zullen 

volgende werken plaatsvinden: - Rooien van het terrein en ontbossen; …; - Aanleggen van 

verharding; …; - Optrekken van constructie (dienstgebouw) …  

Het is de bedoeling een site op te bouwen waar in alle veiligheid geoefend kan worden op o.a. 

manoeuvres met verscheidene soorten bussen. Tevens zal dit terrein als examencentrum gebruikt 

worden. De totale oppervlakte van de te realiseren verharding bedraagt 8340m².  

… Ter hoogte van de toegang wordt een dienstgebouw ingeplant, 5,62m op 12,62m groot. … In 

het dienstgebouw bevinden zich een stapelruimte, toiletten en een eetruimte.  

…  

1.8 Argumentatie appellant, hier de derde-beroepsinsteller  

Appellant haalt volgende argumenten aan: 1. Project-MER-screening  

Het project dient te worden beschouwd als een stadsontwikkelingsproject, waaronder ook 

parkeerterreinen vallen. Huidige aanvraag heeft betrekking op een grootschalige voorziening 

waarop bussen stationeren in het kader van oefensessies en waarbij een belangrijke dynamiek 

wordt gegenereerd. Bovendien wordt ontbost met het oog op een nieuwe functionele invulling 

waardoor de aanvraag ook onder rubriek 1d) van bijlage III van het project-MER-besluit valt.  

…  

2.2 De MER-toets  

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

MER-besluit. 

De aanvraag dient niet aan een MER-screening te worden onderworpen en wordt geacht door 

diens aard en omvang geen aanzienlijke milieueffecten te kunnen veroorzaken.  

Door de dienst MER werd op 16 maart 2020 bevestigd dat het aanleggen van een oefen- en 

examenterrein voor De Lijn geen stadsontwikkeling is en dus ook niet MER-plichtig, tenzij het 

terrein ook als stelplaats zal gebruikt worden, wat hier niet het geval is. Er diende derhalve geen 

project-MER-screeningsnota te worden opgemaakt.  

…  

2.7 De goede ruimtelijke ordening  

Voorliggende aanvraag beoogt het oprichten van een oefen- en examencentrum voor de 

busmaatschappij De Lijn. De aanvraag voorziet in de aanleg van een aanzienlijke verharding en 

een beperkt dienstgebouw. Hiervoor moet een bestaand, spontaan ontstaan bosje gerooid worden. 

Omdat er biologisch waardevolle riet- en zeggenvegetatie wordt verwijderd, wordt hiervoor een 

compensatiebekken aangelegd.  

…  

Er dient te worden vastgesteld dat beroepsindieners er ten onrechte vanuit gaan dat het om een 

busstelplaats gaat, met een aanzienlijke verkeersgeneratie tot gevolg. Het betreft hier echter een 

oefen- en examenterrein, waarbij het aantal bijkomende vervoersbewegingen beperkt blijft tot 3 

pae. Er is dan ook geen sprake van een aanzienlijke verkeerstoename met verkeers- en 
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geluidshinder tot gevolg. Ook zal de interferentie met het bestaande fietspad en de daarmee 

gepaard gaande verkeersonveiligheid hierdoor beperkt zijn.  

…  

Het oefen- en examencentrum wordt bovendien ingeplant vlakbij de toekomstige bus- en 

tramstelplaats met werkplaatsen aan de overzijde van de Buitensingel. Hiertoe werd met de 

oprichting van de Gaardeniersbrug reeds een eerste aanzet gegeven.  

…” 

 

4. 

Verzoekende partij stelt terecht dat de overweging in de bestreden beslissing dat ‘huidige 

aanvraag geen project omvat dat is opgenomen in de lijsten van bijlage I, II of III van het MER-

besluit’ niet afdoende is gemotiveerd en foutief of kennelijk onredelijk is.  

 

Het project moet redelijkerwijze worden beschouwd als een ‘stadsontwikkelingsproject’ in de 

zin van rubriek 10, b) van bijlage III van het Project-MER-besluit. Het begrip 

‘stadsontwikkelingsproject’ dient overeenkomstig de richtinggevende ‘Handleiding 

stadsontwikkelingsprojecten’ van het Departement Omgeving (Afdeling Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en -Projecten – dienst MER, 27 juni 2018), die steunt op de ‘Europese 

Guidance’ (Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA 

Directive - European Union, 2015), ruim te worden geïnterpreteerd, gelet op de doelstelling 

van de Project-MER-richtlijn om projecten die mogelijks aanzienlijke effecten kunnen hebben 

op het leefmilieu door hun eigenschappen, omvang of locatie te onderwerpen aan een 

beoordeling van hun milieueffecten. In deze handleiding wordt onder de titel ‘eigenschappen 

van stadsontwikkelingsprojecten’ overwogen dat algemeen kan worden gesteld dat dit de 

bouw en/of exploitatie betreft van projecten die betrekking hebben op de aanwezigheid van 

meerdere personen in functie van wonen, handelsactiviteiten en dienstverlening, en die 

gelijkaardige kenmerken hebben als winkelcentra en parkeerterreinen, die stedelijk van aard 

zijn en een gelijkaardig type van milieu-impact veroorzaken, niettegenstaande het feit dat ze 

niet expliciet in de opsomming worden vermeld. Zo wordt als voorbeeld van projecten met 

gelijkaardige kenmerken onder meer expliciet gewezen op busstelplaatsen, waarbij wordt 

overwogen dat ‘projecten die qua functie of kenmerken vergelijkbaar zijn met deze projecten 

eveneens als stadsontwikkelingsproject worden beschouwd’. Voorts wordt in de handleiding 

onder de titel ‘omvang’ overwogen dat dit projecten betreft met een zekere omvang dan wel 

met een groter bedieningsgebied of intensiteit, zodat bepaalde kleinschalige projecten niet 

onder deze rubriek ressorteren. Voorliggend project heeft redelijkerwijze een gelijkaardige 

functie en gelijkaardige kenmerken als een parkeerterrein dan wel een busstelplaats en 

veroorzaakt dus ook een gelijkaardig type van milieu-impact. Het project voorziet naast een 
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dienstgebouw een volgens de bestreden beslissing ‘aanzienlijke’ verharding van 8.340 m², 

zodat er ongeacht de bezettingsgraad van het terrein in functie van de beoordeling van de 

mogelijke milieueffecten van het project redelijkerwijze geen sprake is van een kleinschalig 

project. Voorts beoogt het project volgens de bestreden beslissing een oefen- en 

examenterrein in functie van ‘manoeuvres met verscheidene soorten bussen’, zodat de 

verkeersgeneratie en de daaraan gerelateerde hinder op het terrein, ondanks de lagere 

intensiteit waarop tussenkomende partij wijst, redelijkerwijze vergelijkbaar is met deze van een 

parkeerterrein dan wel een busstelplaats. De opmerking in de bestreden beslissing dat het 

terrein niet ook als stelplaats zal worden gebruikt doet geen afbreuk aan voormelde 

vaststellingen en vormt geen afdoende motivering op basis waarvan kan worden besloten dat 

het project qua functie of kenmerken niet vergelijkbaar is met een parkeerterrein of een 

busstelplaats. 

 

Het project moet redelijkerwijze ook worden beschouwd als een ‘ontbossing met het oog op 

omschakeling naar een ander bodemgebruik’ in de zin van rubriek 1, d) van bijlage III van het 

Project-MER-besluit. Het begrip ‘ontbossing’ dient overeenkomstig de richtinggevende 

‘Handleiding ontbossing’ van het Departement Omgeving (Afdeling Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en -Projecten – dienst MER, december 2015) te worden ingevuld volgens 

de definitie hiervan in het Bosdecreet van 13 juni 1990, waarbij het standpunt van het ANB bij 

twijfel of discussie of er sprake is van ‘bos’ of ‘ontbossen’ doorslaggevend is. Het voorliggende 

project voorziet volgens de bestreden beslissing het rooien van ‘een bestaand, spontaan 

ontstaan bosje’, zodat er volgens verwerende partij sprake is van ontbossing in de zin van de 

artikelen 4.15 en 3, §1 Bosdecreet. Dit blijkt overigens ook uit de aanvraag van tussenkomende 

partij, waarbij onder de aard van de terreinaanlegwerken onder meer ‘ontbossen’ wordt 

aangekruist, en wordt bevestigd in de adviezen van het ANB dat wijst op het bestaan van een 

jong bos op het terrein en vervolgens standpunt inneemt over de ontbossing. Het wordt ook 

niet betwist dat de ontbossing gebeurt in functie van de aanleg van een verhard oefen- en 

examenterrein en een dienstgebouw, zodat het huidig bodemgebruik, hetzij bos, zal wijzigen. 

De vaststelling dat de bouwpercelen hoofdzakelijk zijn gelegen in een gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen is daarbij niet relevant omdat er een onderscheid moet worden 

gemaakt tussen het ‘bodemgebruik’ en de ‘bodembestemming’, zoals wordt bevestigd in de 

‘Handleiding ontbossing’. De opmerking van tussenkomende partij dat ze volgens het advies 

van het ANB naar aanleiding van de ontbossing geen boscompensatie moet voorzien omdat 

het bos minder dan 22 jaar geleden is ontstaan is ook niet relevant voor de beoordeling van 

de project-MER-screeningsplicht. Daarbij moet enkel worden nagegaan of er sprake is van 

ontbossing en van een ander bodemgebruik, ongeacht de vraag of de ontbossing al dan niet 

moet worden gecompenseerd. Dit wordt bevestigd in de ‘Handleiding ontbossing’, waarin 
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wordt overwogen dat een vergunningsaanvraag ‘naast de verplichtingen inzake de MER-

regelgeving en een eventuele ontheffing van het ontbossingsverbod ook steeds een 

compensatievoorstel dient te bevatten’. Er wordt vastgesteld dat de bestreden beslissing 

hierover geen overwegingen bevat, ondanks de argumentatie daarover in het bestuurlijk 

beroepschrift van verzoekende partij.  

 

Het middel is gegrond. 

B. Overige middelen 

De middelen dienen in het licht van de beoordeling van het derde middel niet te worden 

onderzocht, te meer ze niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden. 

V. Indeplaatsstelling 

1. 

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

van de scheiding der machten over een beperkte substitutiebevoegdheid. Hij kan desnoods 

ambtshalve zijn arrest in de plaats stellen van de nieuw te nemen beslissing, als verwerende 

partij in dit kader als bevoegde overheid slechts beschikt over een gebonden bevoegdheid, 

waaronder ook de gevallen worden begrepen van feitelijke of naderhand gebonden 

bevoegdheid die volgen uit de toepassing van de regelgeving in het licht van de concrete 

gegevens en omstandigheden van het dossier (artikel 37, §2 DBRC-decreet). 

 

2. 

Zoals vastgesteld bij de beoordeling van het derde middel is de aanvraag ten onrechte niet 

vergezeld van een project-MER-screeningsnota, op basis waarvan er in beginsel in het kader 

van het onderzoek van de ontvankelijkheid en volledigheid hiervan moet worden beoordeeld 

of ze aanzienlijke effecten voor mens en milieu genereert en of er daarover al dan niet een 

project-MER moet worden opgemaakt. Verwerende partij dient dan ook noodzakelijk de 

onvolledigheid van de initiële aanvraag vast te stellen en de beoogde vergunning in het licht 

van deze onoverkomelijke legaliteitsbelemmering te weigeren. Gelet op deze vaststelling 

bestaat er in haar hoofde een gebonden bevoegdheid en wordt er overgegaan tot 

indeplaatsstelling overeenkomstig artikel 37, §2 DBRC-decreet. 
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VI. Kosten 

1. 

De kosten van het geding worden ten laste gelegd van verwerende partij, die door het inwilligen 

van het verzoek tot vernietiging wordt beschouwd als de partij die ten gronde in het ongelijk 

wordt gesteld (artikel 33 DBRC-decreet). Verzoekende partij vordert naast het betaalde 

rolrecht van 200 euro ook een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die kan worden 

toegekend. De Raad kan op verzoek van een partij een rechtsplegingsvergoeding toekennen, 

die een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en honoraria van de advocaat van de partij 

die ten gronde in het gelijk wordt gesteld (artikel 21, §7 DBRC-decreet). De gevorderde 

rechtsplegingsvergoeding overschrijdt het basisbedrag niet (artikel 20/1, §1 Procedurebesluit) 

en verwerende partij voert hierover ook geen verweer. 

 

2. 

De vordering van tussenkomende partij om de kosten met inbegrip van een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van verzoekende partij wordt verworpen. Het 

door haar betaalde rolrecht wordt niet ten laste gelegd van verwerende partij (of verzoekende 

partij), omdat ze zelf beslist om al dan niet tussen te komen in een procedure. De vrijwillige 

tussenkomst van een tussenkomende partij mag de inzet van de procedure voor verwerende 

partij (en voor verzoekende partij) niet verzwaren, mede om te vermijden dat het recht op 

toegang tot de rechter onredelijk zou worden bezwaard. Iedere tussenkomende partij dient de 

kosten van haar tussenkomst dan ook zelf te dragen. Wat betreft de rechtsplegingsvergoeding 

kan een tussenkomende partij niet worden gehouden tot de betaling van de 

rechtsplegingsvergoeding of die vergoeding genieten (artikel 21, §7, lid 6 DBRC-decreet).  
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VII. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van de Vlaamse Vervoersmaatschappij DE LIJN is 

ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De omgevingsvergunning voor het aanleggen van een oefen- en examenterrein, het 

oprichten van een dienstgebouw en het aanleggen van een compensatiebekken naast de 

verhardingen, op de percelen gelegen te 9000 Gent aan de Buitensingel ZN, kadastraal 

gekend afdeling 7, sectie G, nrs. 304H, 342E, 349R, 349K, 350F, 350H, 351B en 353A, 

wordt geweigerd. 

 

4. De kosten van het beroep, begroot op 300 euro rolrecht en 700 euro 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, begroot op 200 euro rolrecht, worden ten laste gelegd van 

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 21 april 2022 door de achtste kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de achtste kamer, 

Marino DAMASOULIOTIS Pascal LOUAGE 
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