
 

RvVb - 1 

 

 

 

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 19 mei 2022 met nummer RvVb-A-2122-0763 

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0811-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Anthony DEVREESE 

2. DEMOFIN nv 

 

vertegenwoordigd door advocaat Elias GITS met 

woonplaatskeuze te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 31 A 

 

Verwerende partij het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de 

Vlaamse Regering 

 

vertegenwoordigd door advocaten Bart STAELENS en Bram 

VAN DEN BERGHE met woonplaatskeuze te 8000 Brugge, 

Gerard Davidstraat 46 bus 1 

 

Tussenkomende partij 

 

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN 

 

vertegenwoordigd door advocaat Bart DE BECKER met 

woonplaatskeuze te 8500 Kortrijk, Loofstraat 39 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen door neerlegging in het digitaal loket op 15 juli 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 4 juni 2021, waarmee aan de 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het verder exploiteren, 

uitbreiden en wijzigen van een ruitersportcentrum (omgevingsnummer: OMV_2020003315). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen tegen de 

beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 23 juli 2020 gedeeltelijk 

gegrond verklaard. 

 

Het project ligt in Waregem aan de Veldloopstraat 11 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie C, nummer 1420/00E2 en afdeling 2, sectie B, nummers 335/00D, 390/00B, 

390/00C, 391/00B, 392/00B, 393/002B, 397/00N, 426/00W, 444/00T, 453/00E, 456/00A, 

457/00E, 457/00R, 457/00P, 457/00M, 458/00C en 470/00M. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 28 april 

2022. 

 

Advocaat Elias GITS voert het woord voor de verzoekende partijen. 

Advocaat Bram VAN DEN BERGHE voert het woord voor de verwerende partij. 

Advocaat Bart DE BECKER voert het woord voor de tussenkomende partij. 

III. Feiten 

Op 4 februari 2020 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

verder exploiteren uitbreiden en wijzigen van een ruitersportcentrum gelegen in Waregem aan 

de Veldloopstraat 11. 

 

De percelen liggen deels in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie en deels in 

woonuitbreidingsgebied (gewestplan ‘Kortrijk’). 

 

De percelen liggen ook in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen in functie van recreatie 

(bijzonder plan van aanleg nummer 71 ‘Bessemstraat’ van 18 december 2001).  
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De percelen liggen ook in een zone voor sportinfrastructuur en evenementen (bijzonder plan 

van aanleg nummer 82B ‘Holstraat’ van 30 mei 2007). 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 26 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 

dienen de verzoekende partijen een van de drie bezwaarschriften in. 

 

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen verleent op 23 juli 2020 een 

omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen op 10 september 2020 bestuurlijk 

beroep aan bij de verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Waregem adviseert op 21 oktober 

2020 voorwaardelijk gunstig. 

 

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert op 28 oktober 2020 voorwaardelijk gunstig. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 3 november 2020 ongunstig. 

 

De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, team 

Milieueffectenrapportage adviseert op 4 maart 2021 dat het aangevraagde screeningsplichtig 

is. 

 

De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, team Ruimte en Milieu 

adviseert op 5 mei 2021 voorwaardelijk gunstig. 

 

Op 1 maart 2021, tijdens de beroepsfase, wordt de aanvraag gewijzigd met bijkomende 

informatie. Dit verzoek wordt op 3 maart 2021 aanvaard door de gewestelijke 

omgevingsambtenaar, zonder de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek. 

 

Op 15 maart 2021 en 26 maart 2021, tijdens de beroepsfase, wordt de aanvraag gewijzigd en 

wordt een project-m.e.r.-screeningsnota gevoegd. Dit verzoek wordt door de gewestelijke 

omgevingsambtenaar aanvaard op 16 maart 2021 en op 26 maart 2021, met de organisatie 

van een nieuw openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 3 april 2021 tot 3 mei 

2021, er worden 3 bezwaarschriften ingediend. 
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Op 25 mei 2021, tijdens de beroepsfase en na de hoorzitting, wordt de aanvraag gewijzigd 

met een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets. Op 26 mei 2021 heeft de 

gewestelijke omgevingsambtenaar het wijzigingsverzoek aanvaard, ditmaal zonder de 

organisatie van een nieuw openbaar onderzoek. 

 

Op 31 mei 2021, tijdens de beroepsfase en na de hoorzitting wordt de aanvraag gewijzigd 

door toevoeging van tussentijdse geluidsrapporten. Op 2 juni 2021 heeft de gewestelijke 

omgevingsambtenaar dit wijzigingsverzoek verworpen. 

 

Na de hoorzitting van 3 mei 2021 verklaart de verwerende partij het beroep op 4 juni 2021 

deels gegrond en verleent een omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Ontvankelijkheid van het beroep 

A. Het belang   

Standpunt van de partijen  

1. 

De tweede verzoekende partij stelt in het verzoekschrift dat ze derde-belanghebbende is en 

wijst op de nabijheid van haar vestiging ten opzichte van het aangevraagde. In het bijzonder 

meent ze gestoord te worden in haar bedrijfsvoering door de geluidshinder, stofhinder en 

mobiliteitshinder die de aangevraagde exploitatie genereert. De bedrijfsvoering wordt volgens 

haar hoofdzakelijk gehinderd door de mobiliteitshinder die de geviseerde exploitatie 

teweegbrengt. Daarnaast stelt ze dat de geluidshinder een nefaste impact heeft op de 

concentratie en de werkbeleving van de medewerkers en bestuurders. 

 

2. 

De tussenkomende partij betwist het belang van de tweede verzoekende partij. Ze stelt dat de 

tweede verzoekende partij er niet in slaagt om de hinderaspecten te concretiseren in het licht 

van haar vennootschapsbelang. Ze meent dat niet wordt aangetoond hoe de hinderaspecten 

invloed zouden hebben op de bedrijfsvoering. 
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3. 

De verzoekende partijen verduidelijken dat alle activiteiten van de tweede verzoekende partij 

plaatsvinden naast de aangevraagde exploitatie. De tweede verzoekende partij meent een 

waardevermindering te ondergaan van het goed waarin ze investeerde. Ze benadrukt dat ze 

wel degelijk mobiliteitshinder ondervindt aangezien de toegang tot het bedrijf verhinderd wordt 

door fout geparkeerde wagens van bezoekers of fout geplaatste transportwagens. Ook de 

geluidshinder heeft invloed op de werking van de tweede verzoekende partij, gelet op het te 

ontvangen cliënteel. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

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

eerste lid, 2° Omgevingsvergunningsdecreet). Een verzoekende partij kan als betrokken 

publiek worden beschouwd als ze nadelige 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 nadelige gevolgen van de bestreden beslissing 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. Die vereisten 

mogen niet op een overdreven beperkende of formalistische wijze worden toegepast. 

 

2. 

In het verzoekschrift wordt uiteengezet dat de tweede verzoekende partij hinder kan 

ondervinden. De mogelijke mobiliteits- en geluidshinder zou haar bedrijfsvoering beïnvloeden. 

Ze omschrijft concreet dat er reeds fout geparkeerde auto’s zijn die de bedrijfsvoering 

hinderen; daarnaast wijst ze ook op de reeds bestaande en de mogelijks toenemende 

geluidshinder, die de werkomgeving zou verstoren. Hiermee maakt de tweede verzoekende 

partij afdoende concreet aannemelijk dat de bestreden beslissing, die mede een uitbreiding 

van de exploitatie van het sportcentrum omvat, voor haar hinder kan veroorzaken. 

 

De exceptie wordt verworpen. 
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V. Onderzoek van de middelen 

A. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

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

Omgevingsvergunningsdecreet) en 

- het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht als algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur. 

 

Ze stellen dat de aanvraag, die betrekking heeft op een grootschalig sportcomplex met 

ruitersportinfrastructuur en grootschalige parking, beschouwd moet worden als een 

stadsontwikkelingsproject in de zin van punt 10, b) van bijlage III 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). In toepassing van 

artikel 20 Omgevingsvergunningsdecreet moest het aanvraagdossier dan ook vergezeld zijn 

van een project-m.e.r.-screeningsnota. Dit bleek eveneens uit het advies van de afdeling GOP, 

Team Milieueffectrapportage.  

 

De tussenkomende partij trachtte dit nog te remediëren tijdens de beroepsprocedure, terwijl 

eerder nog opgemerkt werd dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn. In het 

daardoor nieuw georganiseerde openbaar onderzoek hebben de verzoekende partijen 

opgemerkt dat een gebrek aan MER of m.e.r.-screening niet kan worden geremedieerd in 

graad van beroep volgens de vaste rechtspraak van de Raad. Ze wijzen erop dat de 

aanwezigheid van een project-m.e.r.-screeningsnota eveneens onlosmakelijk verbonden is 

met het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek. Ook een onvolledige of onzorgvuldige 

screeningsnota heeft automatisch de onvolledigheid van de aanvraag tot gevolg. Evenmin kan 

via een administratieve lus geremedieerd worden aan deze onvolledigheid. 

 

De later toegevoegde project-m.e.r.-screeningsnota is volgens de verzoekende partijen ook 

kennelijk niet afdoende, minstens onzorgvuldig samengesteld. Ten onrechte en al te 
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gemakkelijk wordt erin beweerd dat er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zouden zijn. 

Zo wordt er ten onrechte in overwogen dat het een loutere hernieuwing van de 

milieuvergunning van 1999 zou betreffen, zouden de potentiële effecten op de mobiliteit 

worden geminimaliseerd, wordt de geluidshinder niet adequaat beoordeeld en wordt mogelijke 

lichthinder afgewenteld. Op grond van een onvolledige of foutieve screeningsnota kan nooit 

een rechtsgeldige vergunning worden verleend.   

 

2. 

De verwerende partij stelt dat een gebrekkige of ontoereikende project-m.e.r.-screeningsnota 

wel kan geremedieerd worden in graad van beroep en wijst op de administratieve lus zoals 

voorzien in artikel 13 Omgevingsvergunningsdecreet. Ze verwijst hiervoor tevens naar de 

parlementaire voorbereidingen. Ook benadrukt de verwerende partij de devolutieve werking 

van het administratief beroep. Ze wijst op artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet dat 

voorziet in wijzigingsverzoeken en het wijzigingsverzoek dat naar aanleiding van het advies 

van Team MER van de afdeling GOP werd ingediend, waarna een openbaar onderzoek werd 

gevoerd. Evenmin kan de Raad volgens haar de mogelijke aanzienlijke milieueffecten 

inhoudelijk beoordelen. Ook de kritiek op de parkeercapaciteit wordt door de verwerende partij 

niet gevolgd. De bestreden beslissing heeft de globale mobiliteitsimpact voldoende 

onderzocht. Ook het geluidsniveau van max. 85 dB(A) is correct. Dat een geluidsstudie als 

voorwaarde wordt opgelegd in de bestreden beslissing, betekent niet dat de project-m.e.r.-

screeningsnota onvoldoende zou zijn. Het is een bijkomende garantie voor de goede naleving 

van de geluidsnormen. 

 

Tot slot wijst de verwerende partij erop dat in het aanvraagdossier reeds werd beschreven dat 

het verlichten van buitenruimtes en pistes tot een minimum wordt beperkt en dat 

buitenverlichting wordt aangestuurd door een automatische klok. Ze benadrukt dat de 

aanwezigheid van de lichtstudie erkend werd door de verzoekende partijen in hun bezwaar. 

 

3. 

De tussenkomende partij stelt dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij het tweede 

middel, omdat ze tijdens de beroepsperiode partij waren en dus kennis hadden van de project-

m.e.r.-screeningsnota en er een nieuw openbaar onderzoek werd georganiseerd. 

 

Ondergeschikt stelt de tussenkomende partij dat de aanvraag wel een screeningsnota bevat, 

geïntegreerd in het Omgevingsloket. Inhoudelijk werd er ‘ja’ of ‘nee’ ingevuld en zo nodig 
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bijkomende toelichting gegeven. Ze stelt dat later een uitgebreidere screeningsnota 

toegevoegd werd, maar dat dit niet wegneemt dat er een screeningsnota bij de aanvraag werd 

gevoegd. Ze stelt dat de initieel toegevoegde screeningsnota, zonder toepassing van de 

administratieve lus, werd gewijzigd door toepassing van artikel 30 en 64 

Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

4. 

De verzoekende partijen benadrukken dat ze belang hebben bij het tweede middel, gelet op 

de correcte analyse van de aanvraag en de hieraan verbonden milieueffecten. Ze 

benadrukken dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de screeningsnota pas in beroep 

gevoegd werd. 

 

De aanvraag is screeningsplichtig zodat bij de aanvraag een project-m.e.r.-screeningsnota 

gevoegd moest worden, wat een niet-remedieerbare ontvankelijkheidsvoorwaarde vormt. 

Minstens moet de ingevulde screeningsnota als niet afdoende en kennelijk onzorgvuldig 

beschouwd worden. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De tussenkomende partij stelt dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij het middel. 

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

schending van de screeningsplicht wordt aangevoerd, kan de verzoekende partijen als 

omwonende wel degelijk tot voordeel strekken. De opmaak van een screeningsnota 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 hebben de 

verzoekende partijen uiteraard alle belang bij.  

 

2. 

In essentie betwisten de verzoekende partijen dat er bij de aanvraag reeds een project-m.e.r.-

screeningsnota werd gevoegd en stellen ze dat dit in beroep niet geremedieerd kan worden. 

Daarnaast stellen ze dat de gevoegde screeningsnota onvolledig was. De verwerende partij 

stelt dat het later toevoegen van de aanvraag via de administratieve lus wel mogelijk is. De 

tussenkomende partij stelt dat bij de aanvraag wel een screeningsnota werd gevoegd, maar 

dat deze werd gewijzigd in de beroepsfase via artikel 30 en 64 Omgevingsvergunningsdecreet.  
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3. 

Artikel 19 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, of de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke 

omgevingsambtenaar onderzoekt de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en 

volledigheid. 

 

Als de vergunningsaanvraag onvolledig is, kan de bevoegde overheid, de gemeentelijke, 

provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de 

vergunningsaanvrager per beveiligde zending vragen om de ontbrekende gegevens of 

documenten aan de aanvraag toe te voegen en de termijn bepalen waarbinnen dit moet 

gebeuren.” 

 

Artikel 20, lid 1 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“… 

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

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

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

het project een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 

…” 

 

Artikel 21, lid 1 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“… 

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 19 en 20, wordt bij beveiligde zending aan 

de aanvrager meegedeeld 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. 

…” 

 

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

 

“… 

§2bis. De Vlaamse Regering wijst, aan de hand van de criteria die worden omschreven in de bij 

dit decreet gevoegde bijlage II, de andere dan in paragrafen 1 en 2 vermelde categorieën van 
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projecten aan waarvoor overeenkomstig dit hoofdstuk een project-MER of een project-m.e.r.-

screeningsnota moet worden opgesteld. 

… 

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

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

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

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

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

…” 

 

Artikel 4.3.3, §2, lid 1 DABM bepaalt: 

 

“… 

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

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

volledigheid van de vergunningsaanvraag, een beslissing of er een project-MER moet worden 

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

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

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

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

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

bepalen. 

…” 

 

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

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

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

goedgekeurd betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een herhaling, 

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

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

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

 

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

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

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

een project-MER moet worden opgemaakt. 
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4. 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de tussenkomende partij de vraag of ‘de aanvraag 

betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage I , II of III van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, 

onderworpen aan milieueffectrapportage?’ heeft beantwoord met ‘geen van deze’. Eveneens 

vulde de tussenkomende partij bij haar aanvraag in dat er geen aanzienlijke effecten te 

verwachten zijn.  

 

Uit het advies van de afdeling GOP team Milieueffectenrapportage van 4 maart 2021 blijkt dat 

rubriek 10, b) van bijlage III van het Project-MER-besluit van toepassing is op het 

aangevraagde en dat het project bijgevolg screeningsplichtig is.  

 

Vervolgens blijkt uit de bij de aanvraag gevoegde screeningsnota ‘effecten op de omgeving’, 

dat er, naast mogelijke effecten op de mobiliteit, de bodem, het watersysteem en licht, geen 

andere relevante effecten denkbaar zouden zijn. 

 

De in beroep gevoegde (aanvullende) screeningsnota stelt daarentegen: 

 

“… 

Een aantal aspecten zijn misschien te weinig toegelicht omdat we ervan uitgingen dat het om 

een vergunningsaanvraag voor de hernieuwing van de milieuvergunning uit 1999 ging (een 

bestaande toestand dus). Daarom geven we in deze project-MER-screeningsnota aanvullende 

informatie en gaan we ook in op mogelijke knelpunten en milderende maatregelen. 

…” 

 

Hieruit blijkt dat de aanvankelijke screeningsnota die bij de aanvraag werd gevoegd 

ontoereikend was, en de bevoegde overheid niet toeliet om na te gaan of de aanvraag 

aanzienlijke effecten voor het milieu heeft. In de aanvullende screeningsnota gaat de 

tussenkomende partij in op drie bijkomende ‘andere relevante effecten’, met name 

geluidshinder, stof en fauna, flora & diversiteit. Voor de overige effecten wordt in de 

screeningsnota die in beroep werd ingediend een meer diepgaande en uitgebreidere 

toelichting gegeven. 
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5. 

Uit voorgaande volgt dat de onvolledigheid van de screeningsnota bij de aanvraag vaststaat 

en moeilijk kan ontkend worden door de partijen. De verwerende partij geeft in haar 

antwoordnota zelfs aan dat de gebrekkige screeningsnota geremedieerd kon worden in graad 

van beroep.  

 

Uit de toegevoegde screeningsnota in graad van beroep blijkt ook dat een aantal aspecten te 

weinig toegelicht werden en dat daarom bijkomende informatie werd toegevoegd. De 

bestreden beslissing betrekt in haar beoordeling over de milieueffectrapportage ook uitsluitend 

de met wijzigingsverzoek toegevoegde screeningsnota in beroep, waaruit kan worden afgeleid 

dat de bij de aanvraag ingevulde screeningsnota ontoereikend was en moest aangevuld 

worden met nieuwe informatie. Deze informatie kan niet als een louter beperkte aanvulling of 

actualisering beschouwd worden. De aanvraag bevat bijgevolg een onvolledige, minstens 

onzorgvuldige ingevulde screeningsnota.  

 

6. 

6.1 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing (bladzijde 7): 

 

“… 

In uitvoering van artikel 64 van het Omgevingsvergunningendecreet heeft de aanvrager op 15 

maart 2021 een wijziging van de aanvraag gevraagd (en een gewijzigde versie op 26 maart 

2021, zijnde voor de start van het openbaar onderzoek). 

 

De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft op 16 maart 2021 en 26 maart 2021 de 

wijzigingsverzoeken aanvaard met de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek en een 

tweede adviesaanvraag aan de adviesverleners in dit dossier aangezien de wijzigingsaanvraag 

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

…”  

 

En verder (op bladzijde 13): 

 

“… 

Milieueffectrapportage 

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

project-MER-besluit, meer bepaald rubriek “10 b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip 
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van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen)” 

en de aanvraag omvat een m.e.r.-screening, toegevoegd met het wijzigingsverzoek ingediend 

op 15 maart 2021 en 26 maart 2021 

…” 

 

Vervolgens blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij zich voor de screening 

van de aanzienlijke milieueffecten heeft gesteund op de in graad van beroep bijgevoegde 

screeningsnota om te besluiten dat het project geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu heeft 

en er geen milieueffectenrapport moet worden opgesteld. 

 

6.2 

Artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet valt onder Hoofdstuk 2 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet en is van toepassing op de vergunningsprocedure in eerste 

administratieve aanleg.  

 

Artikel 64 Omgevingsdecreet, dat werd toegepast om het wijzigingsverzoek toe te staan, luidt 

als volgt:  

 

“In beroep kunnen wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden aangebracht. 

… 

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, kan de bevoegde overheid, 

vermeld in artikel 52, beslissen om over de gewijzigde vergunningsaanvraag een openbaar 

onderzoek te organiseren. In voorkomend geval wint ze het advies van de 

omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, § 1, of de adviezen, vermeld in artikel 

59, alsnog, dan wel een tweede keer in. 

...” 

 

6.3 

Voor het aangevraagde werd de gewone vergunningsprocedure toegepast. Onderafdeling 1 

“Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek” Omgevingsvergunningsdecreet bevat onder 

meer de artikelen 19, 20 en 21 Omgevingsvergunningsdecreet. In deze bepalingen wordt de 

bevoegdheid om te oordelen over de volledigheid en de ontvankelijkheid van de aanvraag en 

de beslissing of er een milieueffectenrapport moet opgesteld worden, uitdrukkelijk toegewezen 

aan de bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg. 
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Ook in het DABM, meer bepaald artikel 4.3.3, §2 DABM, wordt de bevoegdheid om te 

beslissen over de project-m.e.r.-screeningsnota toebedeeld aan de overheid die beslist over 

de ontvankelijkheid van de aanvraag, waarbij wordt toegevoegd dat die overheid die beslissing 

neemt op het ogenblik van en als onderdeel van de beslissing over de ontvankelijkheid en 

volledigheid van de vergunningsaanvraag.  

 

In uitvoering daarvan bepaalt artikel 2, §§6 en 7 van het Project-MER-besluit: 

 

“§ 6 

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

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

en volledigheid van de vergunningsaanvraag. 

 De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, kan een modelformulier 

vaststellen voor de opmaak van de project-m.e.r.-screeningsnota, vermeld in het eerste lid. In 

dat modelformulier worden alle gegevens opgevraagd over de kenmerken van het 

voorgenomen project, de locatie van het project, de gebieden waarop het project van invloed 

kan zijn en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, die nodig zijn om te besluiten of er 

aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn van een voorgenomen project. 

 

§ 7 

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

beslist geval per geval over die project-m.e.r.-screeningsnota’s. Ze beslist op basis van de 

selectiecriteria, vermeld in bijlage II van het decreet.” 

 

Het herstellen van een gebrek aan een ontoereikende screeningsnota in administratief beroep 

valt bijgevolg niet te verzoenen met de uitdrukkelijke bevoegdheid van de overheid in eerste 

administratieve aanleg, zoals vermeld in de bepalingen die hiervoor zijn aangehaald. 

 

7. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

VI. Indeplaatsstelling 

1.  

Artikel 37, §2 DBRC-decreet luidt als volgt:  
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“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 tweede middel is er, gelet op de onvolledigheid van het 

aanvraagdossier door de aanwezigheid van een ontoereikende 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 ontoereikende 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.  

VII. Kosten 

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

gesteld. Wanneer daarom wordt gevraagd kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding 

toekennen aan de partij die ten gronde in het gelijk wordt gesteld. In dat geval omvatten de 

kosten van het beroep ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding (artikel 21, §7 en artikel 

33 DBRC-decreet). 
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De kosten van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partijen gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partij te 

laten. Ze beslist zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaat voor haar eigen 

kosten. Anders bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure verzwaart 

voor de verzoekende partijen en de verwerende partij. 
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VIII. Beslissing  

1. De tussenkomst van AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN 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 verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een 

ruitersportcentrum, op de percelen gelegen te Waregem aan de Veldloopstraat 11. 

 

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

op 400 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij.  

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 19 mei 2022 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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