
 

RvVb - 1 

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 16 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0859  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0868-A 

 

Verzoekende partij André VERBIST 

 

vertegenwoordigd door Mr. Wim DE LANGHE met 

woonplaatskeuze te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 36 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende 

partijen 

 

1. Peter KUIPERS 

 

met woonplaatskeuze te 9130 Beveren, West Zeestraat 5 

 

2. het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente BEVEREN 

3. de gemeente BEVEREN, vertegenwoordigd door het 

college van burgemeester en schepenen 

 

vertegenwoordigd door Mr. Willem-Jan INGELS met 

woonplaatskeuze te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 16-

18 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 28 juli 2021 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 10 juni 2021, waarmee aan de verzoekende partij 

een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het regulariseren van een betonnen 
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terreinafsluiting (1 m hoogte) en van een terreinophoging (0,60 m hoogte). 

(omgevingsnummer: OMV_2020119949). 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de leidend ambtenaar van het 

Departement Omgeving tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

van Beveren van 21 december 2020 ingewilligd. Ook de verzoekende partij en de eerste 

tussenkomende partij hebben een administratief beroep ingesteld. 

 

Het project ligt op een terrein gelegen te West Zeestraat 6, 9130 Kieldrecht – Beveren, 

kadastraal gekend als Beveren, afdeling 6, sectie A, nummers 010 D, 764 A, 763 A en 006 A. 

II. Rechtspleging  

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

tweede en derde tussenkomende partij dienen een schriftelijke uiteenzetting en de 

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 10 mei 

2022. Advocaat Wim DE LANGHE voert het woord voor de verzoekende partij. Advocaat Lara 

HENDRIX loco advocaat Willem-Jan INGELS voert het woord voor de tweede en derde 

tussenkomende partij. De verwerende en de eerste tussenkomende partij, hoewel behoorlijk 

opgeroepen, verschijnen niet op de zitting. 

III. Feiten 

Op 17 september 2020 vraagt de verzoekende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

regulariseren van een betonnen terreinafsluiting (1 m hoogte) en van een terreinophoging 

(0,60 m hoogte) op een terrein gelegen te West Zeestraat 6, 9130 Kieldrecht – Beveren, 

kadastraal gekend als Beveren, afdeling 6, sectie A, nummers 010 D, 764 A, 763 A en 006 A. 

 

Met betrekking tot de percelen die het voorwerp uitmaken zijn volgens de bestreden beslissing, 

volgende eerdere vergunningsbeslissingen en bouwmisdrijven relevant: 

 
“STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN 

Dossiernr. Gemeente: 46003/28103/B/2008/726 

Aanvrager: VERBIST - OTTE A 
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Onderwerp: oprichten woning en schuur, na slopen van de bestaande woning en ter vervanging 

van de door brand verwoeste schuur 

bouwplaats : West Zeestraat(KIE) 6 - 9130 Kieldrecht (Beveren) 

beslissing gemeente : Weigering 2009-02-02 

Dossiernr. Gemeente: 46003/28103/B/2009/803 

Aanvrager: VERBIST A 

Onderwerp: oprichten bedrijfswoning en landbouwloods na slopen bestaande woning en 

stallingen 

bouwplaats : West Zeestraat(KIE) 6 - 9130 Kieldrecht (Beveren) 

beslissing gemeente : Weigering 2010-04-06 

ref. omgeving : 8.00/46003/8975.4 

beslissing BD. : Vergunning 2010-08-10 

BOUWMISDRIJVEN 

Dossiernr. Gemeente: 46003/28103/M/2020/7 

aanvrager : VERBIST A, Belgische Dreef(KIE) 3 B-9130 Beveren 

aard werken : Uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder vergunning. Er werd geen 

vergunning afgeleverd voor het plaatsen van de betonnen afsluiting en voor het ophogen van 

het terrein. 

bouwplaats : West Zeestraat(KIE) 6 - 9130 ' Kieldrecht (Beveren)'” 

 

De percelen liggen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Waaslandhaven fase 1 en 

omgeving’ (definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 december 2005) binnen de 

zone van ‘Poldergebied’ (artikel 11). De percelen liggen ook in het stroomgebied van waterloop 

08081 (derde categorie) en binnen de perimeter van een speciale beschermingszone, namelijk 

het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 oktober 2020 

worden twee bezwaarschriften ingediend, waaronder door de eerste tussenkomende partij. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 3 november 2020 dat advisering vanuit 

landbouwkundig standpunt “niet echt relevant” is. 

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid stelt op 15 oktober 2020 dat advies dient te worden 

gevraagd aan het bestuur Polder Land van Waas. 

Het bestuur Polder Land van Waas adviseert op 4 november 2020 gunstig onder voorwaarden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Beveren verleent op 21 december 2020 een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de verzoekende partij. Tegen die beslissing 

tekent de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving op 9 februari 2021 bestuurlijk 
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beroep aan bij de verwerende partij. Ook de verzoekende partij en de eerste tussenkomende 

partij hebben een administratief beroep ingesteld (10 februari 2021). 

 

Op 10 maart 2021 werd advies gevraagd aan Polder Land van Waas. Deze instantie bracht 

geen advies uit.  

Het college van burgemeester en schepenen adviseert op 8 april 2021 voorwaardelijk gunstig. 

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid adviseert op 26 mei 2021 ongunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert op 26 mei 2021 om het beroep van de leidend 

ambtenaar in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Op 28 mei 2021 dient de verzoekende partij een replieknota met bijlagen in. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 10 juni 2021 gegrond en weigert een 

omgevingsvergunning. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Ontvankelijkheid van de eerste tussenkomende partij 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partij stelt dat de tussenkomst van de eerste tussenkomende partij 

onontvankelijk is om diverse redenen. De eerste tussenkomende partij uit een louter 

inhoudelijke repliek op het dossier. Het verzoekschrift tot tussenkomst is ook niet gedagtekend 

en bevat geen vermelding van hoedanigheid en woonplaats, noch telefoonnummer en 

mailadres, wat strijdig is met artikel 60 Procedurebesluit. Er werd ook geen schriftelijke nota 

ingediend, noch een bewijs van betaling van het rolrecht.  

 

Beoordeling door de Raad 

De verzoekende partij voert aan dat er geen sprake is van een bewijs van betaling van rolrecht. 

De Raad stelt vast dat de eerste tussenkomende partij het rolrecht tot op heden niet heeft 

betaald. Gelet op het algemeen rechtsbeginsel dat de strengheid van het decreet in geval van 

overmacht of onoverwinnelijke dwaling kan worden gemilderd, kon de eerste tussenkomende 

partij antwoorden op de exceptie van de verzoekende partij. De eerste tussenkomende partij 

heeft evenwel nagelaten om een schriftelijke uiteenzetting in te dienen en heeft hierop niet 

gerepliceerd. Ze is niet verschenen op de zitting. 
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De exceptie is gegrond. Wanneer hierna de “tussenkomende partijen” worden vermeld, betreft 

het de tweede en derde tussenkomende partij.  

V. Onderzoek van het enig middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 63(/1) van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(hierna: Omgevingsvergunningsdecreet); 

- de artikelen 1.1.4 en 4.3.1, §§ 1-2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: 

VCRO); 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de formele en de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel; 

- het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 

de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (hierna: Inrichtingsbesluit) en de 

omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-

gewestplannen en gewestplannen (hierna: de omzendbrief). 

 

De verzoekende partij zet uiteen dat de verwerende partij krachtens artikel 63 

Omgevingsvergunningsdecreet de aanvraag opnieuw, volledig en in zijn totaliteit kan 

beoordelen, waarbij ze rekening kan houden met alle elementen van het dossier. Dat heeft ze 

echter niet (afdoende) gedaan. De beslissing is immers een bijna letterlijke overname van het 

advies van de provinciale omgevingsambtenaar, dat op zich een bijna letterlijke overname is 

van het beroep van het Departement Omgeving. Het beroep is daarbij hoofdzakelijk gesteund 

op de bewering dat de oorspronkelijke aanvraag zoals ingediend bij de gemeente, onduidelijk 

en te summier zou zijn voor wat betreft de hoedanigheid van de verzoekende partij (als 

beroepslandbouwer) en de relevantie van de gevraagde (te regulariseren) werken.  

 

De verzoekende partij stelt dat de aanvraag nochtans niet onduidelijk was, zoals ook blijkt uit 

de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Bovendien heeft ze na het 

advies van de provinciale omgevingsambtenaar een uitgebreide en gedocumenteerde 

replieknota ingediend met bijkomende gegevens en stukken, zowel over haar hoedanigheid, 
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als over de aard en omvang van de werken en de relevantie ervan voor haar beroep als 

landbouwer. Ze citeert deze en stelt dat de replieknota haar eerste mogelijkheid was om 

antwoord te geven op de vermeende beperktheid en onduidelijkheid. De gemeente had dit 

argument immers niet naar voren geschoven.  

 

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de verwerende partij er zich toe heeft beperkt in een 

stijlformule te stellen dat “de naar aanleiding van het verslag geformuleerde replieken niet van 

die aard zijn een gewijzigd standpunt ten opzichte van dat van de provinciaal 

omgevingsambtenaar te verantwoorden”. De verwerende partij moet niet antwoorden op elk 

argument, maar gelet op de aard en inhoud van de door de verzoekende partij ingediende 

replieken en stukken, moet ze wel aangeven waarom ze meent dat het dossier nog steeds (te) 

onduidelijk zou zijn en waarom ze het standpunt van de verzoekende partij niet volgt. De 

bestreden beslissing bevat geen (formele) motivering ter weerlegging van de replieknota. 

 

Verder zijn de motieven die in de bestreden beslissing wel worden gegeven, materieel onjuist 

en onzorgvuldig op diverse vlakken. Het advies van de dienst Integraal Waterbeleid hield geen 

rekening met het feit dat de verzoekende partij inmiddels in samenspraak met de gemeente 

bijkomende voorzieningen had aangelegd aan de straatzijde. Bovendien ging het advies uit 

van de verkeerde vaststelling dat de bestaande gracht op het perceel niet was gecompenseerd 

of vervangen. Dit werd nochtans duidelijk uiteengezet in de replieknota. Gelet op het feit dat 

de verzoekende partij de verwerende partij op deze onjuistheid van de adviezen van de 

provinciale omgevingsambtenaar en de dienst Integraal Waterbeleid had gewezen, kon de 

verwerende partij zich niet beperken tot een loutere verwijzing naar die adviezen. Ook de 

bestreden beslissing is gelet op de overname van de adviezen, inhoudelijk onjuist. Er is een 

schending van de materiële motiveringsplicht, omdat de motieven niet gesteund zijn op 

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

werden vastgesteld. Het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. De toets van de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening is om die reden ook kennelijk onredelijk en 

onzorgvuldig. 

 

2. 

De verwerende partij wijst op de toets van de bestemmingsconformiteit in de bestreden 

beslissing en citeert deze. Daaruit blijkt volgens de verwerende partij dat er wel degelijk werd 

ingegaan op de door de verzoekende partij aangehaalde argumenten: 

- er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het extra hekwerk; 

- er wordt uitdrukkelijk gesteld dat uit een beslissing van de deputatie uit 2010 niet kan 

afgeleid worden dat de huidige aanvraag in functie staat van beroepslandbouw. 
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Er kan niet ontkend worden dat de argumentatie van de verzoekende partij in de bestreden 

beslissing werd beantwoord. In haar replieknota geeft de verzoekende partij aan een andere 

mening te zijn toegedaan, zonder iets nieuws aan te brengen. Het is de verwerende partij niet 

verboden om zich aan te sluiten bij het verslag van haar ambtenaar indien ze hetzelfde 

standpunt is toegedaan. Ze kan zich dit standpunt eigen maken en dient geen motivering van 

haar motieven te voorzien. De doorslaggevende weigeringsgrond is de onmogelijkheid om met 

zekerheid uit te maken of de aanvraag in functie staat van beroepslandbouw, zodat het voor 

de verzoekende partij duidelijk is op welke motieven de weigering gesteund is. Het getuigt dan 

ook van zorgvuldigheid dat de verwerende partij geen vergunning verleent op grond van 

onduidelijke feiten.  

 

Verder toont de verzoekende partij niet aan waarom het advies van de dienst Integraal 

Waterbeleid onjuist zou zijn. Over de zogenaamde onredelijke toetsing aan de goede 

ruimtelijke ordening zet de verzoekende partij volgens de verwerende partij verder niet uiteen 

waarom er een kennelijk onredelijke toetsing zou gebeurd zijn. 

 

3. 

De tussenkomende partijen ondersteunen het standpunt van de verzoekende partij. Ze wijzen 

erop dat uit de bestreden beslissing moet blijken op welke overwegingen de verwerende partij 

zich heeft gebaseerd om al dan niet een vergunning te verlenen en daarbij alle relevante 

elementen mee in haar beoordeling moet betrekken. De Raad moet bij de uitoefening van haar 

legaliteitstoezicht op de beslissing kunnen onderzoeken of de verwerende partij is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of ze die correct heeft beoordeeld en op basis daarvan 

rechtmatig en niet kennelijk onredelijk de beslissing heeft genomen. Daaraan is in dit geval 

niet voldaan. De bestreden beslissing is een letterlijke overname van het provinciale 

omgevingsambtenaar-verslag. Inzake de replieknota, beperkt de verwerende partij zich tot een 

loutere samenvatting van de argumenten van de verzoekende partij zonder de argumentatie 

te beantwoorden. Ook het advies van de tweede tussenkomende partij werd niet betrokken in 

de bestreden beslissing, terwijl het met de nodige aandacht en omzichtigheid moest bekeken 

en beoordeeld worden. Niettegenstaande de positieve adviezen van het Agentschap Natuur 

en Bos en de Polder van het Land en Waas, weigert de verwerende partij de vergunning. De 

tussenkomende partijen wijzen dan ook op de verzwaarde motiveringsplicht in het licht van de 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. Het gegeven dat de betrokken adviezen, 

opmerkingen en bezwaren niet punt voor punt moeten worden weerlegd, doet daaraan geen 

afbreuk. De verwerende partij had de verplichting om aan te geven en afdoende te laten blijken 

waarom ze die argumentatie niet volgt.  

 



 

RvVb - 8 

Dat het advies van de tweede tussenkomende partij niet werd meegenomen, kan afgeleid 

worden uit de watertoets. De tweede tussenkomende partij had immers gesteld dat de 

vergunning verleend kan worden, rekening houdend met het advies van de technische dienst 

wegen (waarin alle relevante elementen voor wat betreft water worden meegenomen). Het 

advies bevestigde ook dat de reliëfwijziging niet nefast is voor de waterhuishouding van de 

omgeving, indien de natuurlijke afwatering van het perceel behouden blijft in de huidige 

richting. Bovendien legde de eerste tussenkomende partij nog als voorwaarde op dat de 

verzoekende partij steeds zal dienen in te staan voor de instandhouding van de uitgevoerde 

werken en een goede afwatering van alle aangelande percelen dient te blijven garanderen. 

Verder hebben de tussenkomende partijen nog samengezeten met de verzoekende partij over 

de waterproblematiek en werden er bijkomende voorzieningen aangelegd aan de straatzijde.  

 

De verwerende partij zet hier haar eigen motivering loodrecht tegenover op basis van het 

advies van de dienst Integraal Waterbeleid. Nochtans hield dat advies geen rekening met het 

feit dat reeds besloten werd tot bijkomende voorzieningen aan de straatzijde. In het advies 

wordt ook uitgegaan van de verkeerde hypothese dat de bestaande gracht op het perceel niet 

gecompenseerd of vervangen was. Dit werd nochtans zeer uitvoerig uiteengezet in de 

replieknota van de verzoekende partij. Op basis van de rechtspraak van de Raad dient 

vastgesteld te worden dat in het geval een partij elementen voortbrengt die de inhoud van het 

advies van de provinciale omgevingsambtenaar weerleggen, het aan de verwerende partij 

toekomt om te motiveren waarom de stellingen van de provinciale omgevingsambtenaar wel 

degelijk correct zijn. 

 

4. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij dat de repliek van de verwerende partij 

aantoont dat ze nog steeds het dossier van de verzoekende partij niet behoorlijk heeft 

bestudeerd en onderzocht. Haar replieknota omvatte immers argumenten en stukken inzake 

beroepslandbouw, met name de inschrijving als landbouwer in de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen, de brieven van de Rijksdienst Ondernemend Nederland die haar als 

landbouwer erkennen en de verzamelaangiftes en aangiftes in de mestbank waaruit blijkt dat 

de verzoekende partij altijd landbouwer is geweest. Over deze stukken wordt met geen woord 

gerept in de beslissing. Minstens had moeten worden aangegeven waarom deze argumentatie 

en stukken niet dienend waren om de stelling van de provinciale omgevingsambtenaar te 

weerleggen dat het beroepsmatig karakter als landbouwer niet zou zijn aangetoond.  

 

Ten overvloede voegt de verzoekende partij nog een aantal stukken toe, waaronder de 

wettelijke hypotheek op het projectterrein door de Vlaamse Landmaatschappij, wat niet zou 
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kunnen als het perceel niet dienstig was voor de uitbating van het landbouwbedrijf, een stuk 

waaruit blijkt dat er in 2020 (fruit)bomen werden aangeplant op het terrein en een 

onderzoeksverslag van de bodem van het perceel waarop de verzoekende partij thans 

aardappelen zal aanplanten (na aanvraag).  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Omwille van het devolutief karakter van het administratief beroep onderzoekt de verwerende 

partij de aanvraag volledig, met een eigen beoordeling van zowel de legaliteit als de 

opportuniteit ervan (artikel 63 Omgevingsvergunningsdecreet). Ze is daarbij niet gebonden 

door de motivering vervat in de beslissing van het college, de voorliggende advisering of door 

de voor haar aangevoerde (beroeps)argumenten. 

 

Op grond van artikel 63/1 Omgevingsvergunningsdecreet moet de verwerende partij in de 

motivering van haar beslissing aangeven op welke wijze rekening wordt gehouden met het 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.  

 

Op grond van de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet, in samenhang met het materieel 

motiveringsbeginsel, rust er op de verwerende partij een materiële en formele 

motiveringsplicht. 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 formele motiveringsplicht voegt daaraan 

toe dat die motieven in de beslissing zelf moeten worden opgenomen.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt voor de verwerende partij de plicht in om haar beslissing 

zorgvuldig voor te bereiden en te steunen op een correcte feitenvinding. Ze dient zich te 

informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen 

nemen. 

 

2. 

Artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO bepaalt dat een vergunning wordt geweigerd indien 

het aangevraagde onverenigbaar is met stedenbouwkundige voorschriften, voor zover 

daarvan niet op geldige wijze is afgeweken. 
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3. 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij verkeerdelijk verwijst naar het Inrichtingsbesluit 

en de bijhorende omzendbrief. Het toepasselijk stedenbouwkundig voorschrift van het 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Waaslandhaven fase 1 en omgeving’ luidt als volgt: 

 

“Art. 11 Poldergebied 

Het poldergebied is bestemd voor beroepslandbouw.  

Natuurbehoud en landschapszorg, recreatief medegebruik en waterbeheersing zijn 

ondergeschikte functies.  

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn 

toegelaten: 

1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig of nuttig 

zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van de bestaande of nieuwe landbouwbedrijven en voor 

de bestaande bedrijven met toeleverende, verwerkende en dienstverlenende en 

landbouwverwante activiteiten.  

Een bedrijfszetel mag enkel de noodzakelijke bedrijfsgebouwen en de woning van de 

exploitanten bevatten, evenals verblijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende 

activiteiten voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaken.  

Gebouwen voor nieuwe toeleverende, verwerkende en dienstverlenende activiteiten en 

landbouwverwante activiteiten zijn niet toegelaten.  

(…)” 

 

Dit stedenbouwkundig voorschrift bestemt het gebied voor “beroepslandbouw” en laat in 

beginsel enkel projecten toe die “nodig of nuttig” zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van de 

landbouwbedrijven of voor de bestaande bedrijven met toeleverende, verwerkende en 

dienstverlenende en landbouwverwante activiteiten.  

 

4. 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing (eigen accentuering): 

 

“2.3 De juridische toets 

Vastgesteld wordt dat voorliggende aanvraag gelegen is binnen de perimeter van het GRUP 

‘Waaslandhaven fase 1 en omgeving’, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 

16 december 2005, meer specifiek in een poldergebied (artikel 11). 

 

Op basis van de beschikbare informatie lijkt het alsof de nabestemming natuurgebied ontspruit 

uit het GRUP ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen’ uit 2014, dat (deels) in 2016 vernietigd 

is door de Raad van State. 
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In de stedenbouwkundige voorschriften vervat in art. 11 ‘poldergebied’ (uit het GRUP 

Waaslandhaven) wordt gesteld dat het poldergebied bestemd is voor beroepslandbouw. De 

koppeling met beroepslandbouw komt ook expliciet terug in de oplijsting van toegelaten werken, 

handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen. 

 

Vastgesteld wordt dat de dossiersamenstelling bijzonder summier is, niet alleen inzake het 

kwantificeren van de betroffen werken (oppervlakte en volume van de terreinophoging alsook 

de lengte van de terreinafsluiting of de exacte oppervlakte van verhardingen, …) doch ook, 

zoniet vooral, over de (wel of niet) hoedanigheid van de aanvrager-appellant als 

beroepslandbouwer. De zo mogelijk al even summiere toelichting in fase van beroep – over het 

hebben van een gemengd landbouwbedrijf – kan in wezen evenmin overtuigen. 

 

De summiere dossiersamenstelling werkt ook door op het aspect om aannemelijk te maken 

waarom de gevraagde (te regulariseren) werken – zowel de terreinophoging, de terreinafsluiting 

alsook de verharding – ten dienste staan van de landbouwbedrijfsvoering op deze locatie of de 

efficiëntie van die landbouwactiviteiten (op deze locatie) ten goede komen.  

 

Voorbehoud wordt gemaakt of in voorliggende aanvraag opgave gedaan is van alle voorwerpen, 

inzonderheid rond de betroffen verhardingen. 

 

Het beroepschrift vanwege Departement Omgeving kan bijgetreden worden. 

 

Gelet op de onduidelijkheid over de hoedanigheid van de aanvrager (wel of niet 

beroepslandbouwer) én over de relevantie van de gevraagde (te regulariseren) werken voor die 

professionele landbouwactiviteiten kan, thans, niet geconcludeerd worden tot een conformiteit 

met het toepasselijke GRUP. 

 

Het beroepschrift in hoofde van appellant – aanvrager, tegen de vermeend niet gemotiveerde 

uitsluiting van de extra afsluiting(hekwerk), kan niet bijgetreden worden. Ten gronde en 

vooreerst dient aangetoond te worden dat de (te regulariseren) werken in functie staan van 

beroepslandbouw. De loutere verwijzing, in fase van beroep, naar een eerdere beslissing 

Deputatie (uit 2010) waarbij die hoedanigheid van beroepslandbouwer opgeworpen wordt, kan 

niet volstaan. Minstens dient opgemerkt dat met voorliggende aanvraag niet eenduidig vaststaat 

of aannemelijk gemaakt wordt, dat wat eertijds (2010) mogelijks gold thans nog onverkort van 

toepassing is. Voorliggende aanvraag is niet overeenstemming met de voorschriften van het 

geldend plan, zoals hoger omschreven. 

 

2.4 De goede ruimtelijke ordening 
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Voorliggende aanvraag betreft de regularisatie van een terreinophoging, de bouw van een 

terreinafsluiting (betonelementen afgewerkt met siermetselwerk), het aanbrengen van een 

afsluiting (hekwerk) en aanleggen van verhardingen. 

 

De betroffen werken betreffen een site gelegen in een (open) polderlandschap. Het is redelijk 

te stellen dat de betroffen werken een aanzienlijke impact (kunnen) hebben op het omgevende 

landschap. Op basis van voorliggend dossier is niet aangetoond dat de werken in functie staan 

van professionele landbouwactiviteiten, de betroffen werken dienen aan ook beoordeeld te 

worden als functioneel niet inpasbaar in de onmiddellijke omgeving. 

 

Van de betroffen werken wordt geen specifieke nadelige invloed verwacht op het vlak van 

mobiliteitsafwikkeling. 

 

Op basis van de voorliggende stukken, inzonderheid het ongunstig advies vanwege dienst 

Integraal Waterbeleid, dient uitgegaan te worden van een schadelijk effect van de betroffen 

werken op de oppervlaktewaterhuishouding in de onmiddellijke omgeving en dus van mogelijke 

hinder van die werken voor derden. 

 

De argumentatie ontwikkeld door appellant-aanvrager wordt niet bijgetreden. (…) Voorliggende 

aanvraag doorstaat de toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2 VCRO inzake 

goede ruimtelijke ordening niet. (…) 

 

2.5 Replieken naar aanleiding van het verslag poa en/of de hoorzitting 

 

De aanvrager stelt onder meer te verwijzen naar een film met luchtbeelden van de situatie ter 

plaatsen, dat de aanvrager wel degelijk landbouwer is, wat met de vergunning van 2010 ook 

erkend werd, dat hetgeen hier gevraagd wordt in functie van de fruitteelt staat, dat de 

omliggende gronden zullen aangeplant worden met fruitbomen, dat de waterhuishouding goed 

geregeld is, dat een slootgracht gegraven werd ter compensatie van gedempte greppels, dat 

de zo vrijgekomen grond op het terrein uitgespreid werd, dat door de aanvrager straatkolken 

gerealiseerd werden, dat geen sprake is van negatieve visuele impact, dat alles verzorgd en 

kwalitatief afgewerkt werd, en accordeert met de gevelmaterialen van de hoeve, dat de 

aanvraag tot regularisatie van een terreinafsluiting en terreinophoging met 60 cm geen enkele 

nadelige invloed heeft, noch op de waterhuishouding, noch op het uitzicht van het 

polderlandschap in het bijzondere, noch op de goede ruimtelijke ordening in het algemeen, wel 

integendeel, de terreinafsluiting wordt uitgevoerd in dezelfde gevelsteen als het 

landbouwbedrijf, dat het afsluiten van een perceel niet vreemd is in de omgeving waaromtrent 

en kan worden verwezen naar een aantal percelen in de onmiddellijke omgeving, dat onduidelijk 

is waarom het hekwerk uitgesloten werd; 
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De naar aanleiding van het verslag en/of de hoorzitting geformuleerde replieken zijn niet van 

die aard dat deze een gewijzigd standpunt ten opzichte van dat van de provinciaal 

omgevingsambtenaar, dat bijgetreden wordt verantwoorden.”  

 

5. 

De verzoekende partij wijst erop dat de verwerende partij niet kon uitgaan van een 

onduidelijkheid over haar hoedanigheid als beroepslandbouwer en de relevantie van de 

werken voor haar als beroepslandbouwer. Hiervoor verwijst ze vooreerst naar het oordeel van 

het college van burgemeester en schepenen, maar gaat daarbij zelf voorbij aan de door 

haarzelf aangehaalde devolutieve werking. Bovendien kan haar argumentatie ook feitelijk niet 

worden gevolgd. De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseerde in dat verband het 

volgende: 

 

“De bezwaren handelen over : 

- Planologische onverenigbaarheid: (…) De site is binnen het gewestelijk RUP immers 

ingetekend als poldergebied (art 11). Binnen deze zone is landbouw de hoofdfunctie en geldt 

natuur als nabestemming. De uitgevoerde ophoging kadert niet binnen professionele 

landbouwactiviteiten en kan niet voor vergunning in aanmerking komen. Dit aspect is bijgevolg 

gegrond. (…) 

 

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 

Functionele inpasbaarheid 

De terreinophoging is functioneel niet inpasbaar in poldergebied gezien het niet in functie van 

professionele landbouwactiviteiten wordt uitgevoerd en noodzakelijk is. (…) 

visueel-vormelijke elementen (…) 

b. Reliëfwijziging: 

De aanvrager wenst een terreinophoging te regulariseren van max. 60cm. Deze terreinophoging 

kadert niet binnen professioneel landbouwgebruik, is niet noodzakelijk en bijgevolg tegenstrijdig 

met de bepalingen van de VCRO.” 

 

De beslissing in eerste administratieve aanleg luidde als volgt: 

 

“De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 

1. de werken moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het goedgekeurd plan, met uitsluiting 

van de draadafsluiting bovenop de reeds geplaatste terreinafsluiting. 

2. De voorwaarden van de gemeentelijke technische dienst wegen moeten strikt en blijvend 

worden nageleefd. (…) 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VOLGT HET ADVIES VAN DE 

GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR NIET VOLLEDIG. 
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Het college verleent de omgevingsvergunning op basis van de positieve adviezen van de 

technische dienst wegen, Polder van het Land van Waas, Agentschap voor Natuur en Bos en 

de gemeentelijke dienst milieubescherming; (…) De uitvoering van de werken moet volledig 

conform de uitgebrachte adviezen van de technische dienst (drainage, ed) zijn; (…) De 

draadafsluiting bovenop de reeds geplaatste betonnen terreinafsluiting wordt uit de vergunning 

gesloten.” 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft dus niet aangegeven waarom ze het 

negatief oordeel van de omgevingsambtenaar wat betreft de functionele inpasbaarheid en niet-

bestemmingsconformiteit niet is gevolgd. Uit de beslissing van het college van burgemeester 

en schepenen blijkt dus niet waarom de landbouwkundige relevantie van de werken kan 

worden aanvaard. 

 

6. 

De verzoekende partij citeert ook haar replieknota, waarmee de verwerende partij volgens 

haar onvoldoende rekening heeft gehouden door louter het oordeel van de provinciale 

omgevingsambtenaar over te nemen. Uit wat volgt, blijkt echter dat de argumentatie die is 

aangevoerd in de replieknota niet afdoet aan de beoordeling in de bestreden beslissing. 

 

6.1 

Het loutere feit dat de verzoekende partij overeenkomstig een eerder verleende vergunning 

de intentie zou hebben om de fruitteelt in de toekomst verder uit te bouwen, kan niet volstaan 

om haar aanvraag een vanuit stedenbouwkundig oogpunt landbouwbedrijvig karakter toe te 

dichten. Dit geldt des te meer omdat het een regularisatieaanvraag betreft.  

 

De verzoekende partij wijst weliswaar op het feit dat de reeds in 2010 voorop gestelde fruitteelt 

nog niet werd voltooid omdat dat ze een juridisch dispuut had met VLM, die haar bedrijf op de 

Belgische Dreef zou aankopen. Ze stelt daarbij dat ze eerst zekerheid moest krijgen over de 

toekomst van het bedrijf aan de Belgische Dreef, voor het geuite voornemen om de West 

Zeestraat als uitbreiding. 

 

In de eerdere beslissing van de verwerende partij van 10 augustus 2010 voor de oprichting 

van een woning en landbouwloods (voor machines) te West Zeestraat 6 werd aangegeven dat 

de verzoekende partij een (volwaardig) beroepslandbouwer is en een gemengd 

landbouwbedrijf uitbaat met mestkippen en akkerbouw, verwijzend naar haar bedrijvigheid op 

de Belgische Dreef 3, waar geen uitbreiding meer mogelijk was. De heropwaardering van een 

gedesaffecteerd bedrijf op de West Zeestraat 6 werd toegejuicht. Verder werd aangegeven 
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dat de verzoekende partij zelf had aangegeven zich op fruitteelt te willen toeleggen, in 

afwachting waarvan de bedrijfswoning te Belgische Dreef in essentie zou gesupprimeerd 

worden om een exploitatiewoning bij de andere vestigingseenheid te kunnen oprichten te West 

Zeestraat 6. 

 

De Raad ziet in dat verband ook niet in waarom het feit dat het bedrijf te Belgische Dreef niet 

meer kan uitgebreid worden op die locatie ook voor wat betreft het voorwerp van deze 

aanvraag relevant is en in welke zin er in het licht van het vertrouwensbeginsel in dat verband 

sprake zou zijn van een vaste beleidslijn in hoofde van de verwerende partij waarvan zonder 

enige motivering zou worden afgeweken.  

 

Het is dan ook niet onlogisch dat de omgevingsambtenaar en de verwerende partij in navolging 

daarvan vaststellen dat niet duidelijk is “dat wat eertijds (2010) mogelijks gold thans nog 

onverkort van toepassing is”, daar waar de verwerende partij eerder reeds vaststelde “dat de 

dossiersamenstelling bijzonder summier is (…) over de (wel of niet) hoedanigheid van de 

aanvrager-appellant als beroepslandbouwer”, dat de “zo mogelijk al even summiere toelichting 

in fase van beroep – over het hebben van een gemengd landbouwbedrijf – (…) in wezen 

evenmin [kan] overtuigen” en dat de “summiere dossiersamenstelling (…) ook door [werkt] op 

het aspect om aannemelijk te maken waarom de gevraagde (te regulariseren) werken – zowel 

de terreinophoging, de terreinafsluiting alsook de verharding – ten dienste staan van de 

landbouwbedrijfsvoering op deze locatie of de efficiëntie van die landbouwactiviteiten (op deze 

locatie) ten goede komen”.  

 

In tegenstelling tot de vergunning van 2010, blijkt dus niet duidelijk dat de aangevraagde 

werken vallen binnen de finaliteit van een beroepslandbouwactiviteit van de aanvrager. De 

Raad ziet niet in welke bijkomende motivering de verwerende partij nog had moeten 

aanleveren na de replieknota van de verzoekende partij, omdat die replieknota wat dat betreft 

geen antwoord biedt op de vaststellingen van de omgevingsambtenaar.  

 

6.2 

De verzoekende partij wijst nog op (het feit dat ze in haar replieknota reeds verwees naar) de 

Kruispuntbank voor Ondernemingen, waaruit blijkt dat ze een vestigingseenheid heeft in de 

West Zeestraat 6 en waarbij onder meer teelt van granen, groenten, vezelgewassen, andere 

boomvruchten, kleinfruit en noten, een kippenkwekerij, een gemengd bedrijf en grondverzet 

worden vermeld. De Kruispuntbank van Ondernemingen is evenwel een databank waarin de 

basisgegevens van ondernemingen verzameld zijn. De databank steunt op gegevens die door 

de ondernemer zelf, dus de verzoekende partij, worden opgegeven.  
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In dat verband mag de Raad opmerken dat de inrichtingsstudie bij de aanvraag louter het 

volgende vermeldt dat enigszins met landbouw kan gerelateerd worden: “Op het terrein zelf 

zullen fruitbomen worden aangeplant en een weide worden voorzien voor dieren”. Nergens 

maakt de verzoekende partij in haar inrichtingsstudie, noch in haar replieknota waar ze stelt 

dat “het bedrijf aan de West Zeestraat zal dienst doen als uitbreiding, dat de loods zal worden 

gebruikt als machineloods en dat de gronden zullen worden gebruikt om aan fruitteelt te doen 

en om er dieren te laten grazen” enig verband tussen haar erkenning als landbouwer en de 

aangevraagde werken of maakt ze concreet aannemelijk dat er zich reeds agrarische 

activiteiten voordoen op het perceel, dan wel welke concrete inrichtingen of bomen voor 

fruitteelt ze net zal aanleggen. Evenmin geeft ze aan in welke zin een terreinophoging, de 

afsluiting of de verhardingen kaderen in de bedrijfslandbouwactiviteit zelf.  

 

Ook uit de bevestigingen door de Rijksdienst Ondernemend Nederland en de aangiftes voor 

de mestbank, die gericht zijn op het landbouwbedrijf van de verzoekende partij te “Belgische 

Dreef 3”, kan niet afgeleid worden dat er behoudens de opslag van machines en de 

exploitatiewoning, zich een agrarische activiteit ontplooit te West Zeestraat 6, dan wel wat 

deze zou zijn. In de verzamelaangifte van 2017 wordt dan weer wel het perceel te West 

Zeestraat aangeduid, maar er valt geenszins uit af te leiden wat de daar aanwezige activiteiten 

(zouden) zijn. In de latere aangiftes voor het bedrijf werd dit perceel niet meer opgenomen.  

 

Het valt dan ook niet in te zien welke bijkomende motivering de verwerende partij in dat 

verband had dienen aan te voeren om de argumentatie uit het beroepschrift en de replieknota 

te ontmoeten.  

 

6.3 

Voor zover de verzoekende partij in haar replieknota aangeeft dat de aanvraag ook kadert in 

de waterhuishouding op haar perceel, verduidelijkt ze niet waarom de ophoging van 60 cm 

daadwerkelijk noodzakelijk zou zijn voor de bedrijfslandbouwactiviteiten. Voor wat betreft de 

afsluiting in functie van veiligheid, bescherming en de begrazing, merkt de Raad op dat 

nergens wordt gemotiveerd in welke zin de begrazing zou kaderen in een 

bedrijfslandbouwactiviteit. Minstens omvat het administratief dossier verder geen vermelding 

van de specifieke landbouwdieren. Hiermee valt niet uit te sluiten dat er zich in de toekomst 

een agrarische activiteit met weidedieren kan ontplooien, maar de Raad kan enkel vaststellen 

dat dit in het administratief dossier niet werd geconcretiseerd. 

 

Voor zover de afsluiting en ophoging zouden kaderen in de woonfunctie, dient de Raad op te 

merken dat waar aanhorigheden voor het wonen mogelijks aanvaardbaar zijn, dit beperkend 
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dient te worden uitgelegd. Het valt in dat verband niet in te zien, minstens maakt de 

verzoekende partij niet aannemelijk dat het zou gaan om noodzakelijke voorzieningen bij de 

bedrijfswoning. 

 

7. 

Het blijkt dus niet, en de verzoekende partij toont niet aan, dat in haar replieknota argumenten 

zijn opgenomen die de verwerende partij niet toelaten zich op een deugdelijke wijze te 

beperken tot het zich aansluiten bij het standpunt van de provinciale omgevingsambtenaar 

zoals opgenomen in zijn verslag. De Raad ziet ook niet in hoe de stukkenbundel tot een 

andersluidend oordeel zou moeten leiden. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat 

de verwerende partij, die haar replieken en argumentatie summier heeft vermeld in de 

bestreden beslissing en er dus duidelijk kennis van heeft genomen, niet kon volstaan met de 

vermelding dat ze niet van aard zijn een gewijzigd standpunt ten opzichte van de provinciale 

omgevingsambtenaar in te nemen.  

 

De verwerende partij en de omgevingsambtenaar geven wel degelijk aan waarom het dossier 

(nog steeds) te onduidelijk is, met name omdat niet afdoende wordt aangetoond dat de 

aangevraagde werken vallen binnen de finaliteit van een beroepslandbouwactiviteit van de 

aanvrager. Dit is wel degelijk onderdeel van het vereiste onderzoek dat de verwerende partij 

dient te voeren naar de bestemmingsconformiteit van de aanvraag en is geen loutere zaak 

van handhaving. 

 

8. 

Daar waar de verzoekende partij in haar wederantwoordnota nog een aantal bijkomende 

stukken toevoegt, dient de Raad op te merken dat deze nooit werden voorgelegd aan de 

verwerende partij, zodat deze hier geen rekening mee kon houden.  

 

Bovendien toont de verzoekende partij niet aan dat de hypotheek die werd gelegd op de West 

Zeestraat 6 op basis van artikel 70 van het decreet van 22 december 2006 houdende de 

bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen beperkt 

dient te zijn tot voor het landbouwbedrijf dienstige percelen. Voormeld artikel luidt:  

 

“Op grond van het uitvoerbaar verklaard dwangbevel en tot zekerheid van de voldoening van 

de administratieve geldboeten, vermeld in dit decreet, de bijhorende kosten en de andere kosten 

en vergoedingen die voortvloeien uit dit decreet, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een 

algemeen voorrecht op alle roerende goederen van betrokkene en kan het een wettelijke 
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hypotheek nemen op al de daarvoor vatbare en in het Vlaamse Gewest gelegen of 

geregistreerde goederen van betrokkene” 

 

Het advies inzake de standplaats voor bomen heeft daadwerkelijk betrekking op de te natte 

ondergrond voor bomen, maar er kan niet uit worden afgeleid dat het gaat om bomen voor 

fruitteelt. De verzoekende partij mag dan wel vermelden dat het om “(fruit)bomen” zou gaan, 

maar dit blijkt niet uit het stuk.  

 

Het onderzoeksverslag van de bodem dateert op zijn beurt van 17 november 2021. Hoewel dit 

stuk een indicatie kan vormen voor een geplande teelt op het kwestieuze perceel (naar 

aanleiding van een aanvraag zoals verzoekende partij zelf stelt), dient de Raad vast te stellen 

dat de verzoekende partij niet verduidelijkt in welke zin de aangevraagde handelingen kaderen 

in deze (eventueel) geplande teelt. 

 

9. 

De verzoekende partij legt dus wel allerlei bewijzen voor om aan te tonen dat ze 

beroepslandbouwer is en activiteiten wenst te ondernemen, maar slaagt er niet in om aan te 

tonen dat de aangevraagde werken (de betonnen terreinafsluiting en terreinophoging) in 

functie staan van beroepslandbouwactiviteiten. 

 

De vaststelling van gebrek aan overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften volstaat 

als weigeringsmotief. De discussie over de watertoets en de goede ruimtelijke ordening dienen 

zich in dat licht aan als overtollige motieven waarvan de eventuele onwettigheid niet tot 

vernietiging kan leiden. Louter ten overvloede wordt hierna nog ingegaan op de kritieken van 

de verzoekende partij die ook wat dat betreft ongegrond blijken te zijn. 

 

10. 

Voor wat betreft het aspect water luidt de bestreden beslissing als volgt: 

 

“2.1 De watertoets 

Blijkens de kaarten via www.waterinfo.be (Vlaamse overheid) ligt het terrein niet in effectief 

overstromingsgevoelig gebied en niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. (…) Over dit 

project werd de watertoets uitgevoerd door de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie 

Oost-Vlaanderen. Gelet op de zorgvuldigheid, grondigheid en deskundigheid waarmee bedoeld 

advies gemaakt werd, kunnen de conclusie en voorwaarden erin vervat, bijgetreden en 

overgenomen worden. (…) Voormelde dienst Integraal Waterbeleid bracht een ongunstig 

advies uit over dit dossier. In het advies wordt aangegeven: 

“...1. De werken zijn niet in overeenstemming met het afgeleverde advies van het polderbestuur: 
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• De 5 meterzone voor erfdienstbaarheden langsheen de gerangschikte waterloop werd 

opgehoogd. 

• Er wordt een afsluiting met een totale hoogte van 2 m voorzien (inclusief de hoogte van de 

keermuur). 

• De ophoging vormt een dwarsafsluiting van de onderhoudsstrook 

2. Volgende schadelijke effecten aan het waterhuishoudingssysteem werden niet 

gecompenseerd: 

• De compensatie en/of herstel van de gedempte grachten/polderwaterloop is nergens voorzien 

in het dossier. Het lijkt aangewezen dat de baangracht/polderwaterloop langs de West Zeestraat 

heraangelegd wordt. 

Om de grootte van deze te compenseren volumes te bepalen moeten de plannen “bestaande 

toestand” aangepast worden zodat ze de toestand van vóór de werken beschrijven. De 

terreinhoogtes moeten in absolute TAW-waarden opgemeten en weergegeven worden. ...” 

De voorliggende aanvraag doorstaat de watertoets niet”. 

 

En 

 

“2.4 De goede ruimtelijke ordening 

 

Voorliggende aanvraag betreft de regularisatie van een terreinophoging, de bouw van een 

terreinafsluiting (betonelementen afgewerkt met siermetselwerk), het aanbrengen van een 

afsluiting (hekwerk) en aanleggen van verhardingen. (…) Op basis van de voorliggende 

stukken, inzonderheid het ongunstig advies vanwege dienst Integraal Waterbeleid, dient 

uitgegaan te worden van een schadelijk effect van de betroffen werken op de 

oppervlaktewaterhuishouding in de onmiddellijke omgeving en dus van mogelijke hinder van die 

werken voor derden. (…) De argumentatie ontwikkeld door appellant-aanvrager wordt niet 

bijgetreden. (…) Voorliggende aanvraag doorstaat de toetsing aan de beoordelingsgronden van 

artikel 4.3.1. §2 VCRO inzake goede ruimtelijke ordening niet.” 

 

11. 

De verzoekende partij meent in dat verband dat de adviezen van de provinciale 

omgevingsambtenaar en de dienst Integraal Waterbeleid en dus ook de bestreden beslissing 

die zich daarbij aansluit, enkele onjuistheden bevatten.  

 

Het schadelijk effect op de oppervlaktewaterhuishouding in de onmiddellijke omgeving gaat uit 

van het advies van dienst Integraal Waterbeleid. De verzoekende partij bekritiseert dit advies 

en de gevolgtrekkingen in de bestreden beslissing hieruit, omdat ze inmiddels, in samenspraak 

met de gemeente, bijkomende voorzieningen heeft aangelegd aan de straatzijde en dat de 

bestaande gracht op het perceel wel degelijk zou zijn gecompenseerd of vervangen. Dit had 

ze reeds opgemerkt in haar replieknota. 
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Er wordt gewezen op een greppel die vernieuwd en verbeterd werd, de aanleg van een goot, 

voorzien van kolken en de nieuw aangelegde slootgracht (die in lengte en breedte een 

veelvoud is in omvang dan de bestaande gracht). Langs de kasseien werd eveneens een goot 

met kolken aangebracht en er worden infiltratiebakken geplaatst.  

 

Deze wijzigingen aan het perceel, waar ook de tussenkomende partijen op wijzen, maken 

echter geen onderdeel uit van het aanvraagdossier. Zoals hierna zal worden besproken, 

motiveerde de verwerende partij, waar ze zich aansluit bij het advies van dienst Integraal 

Waterbeleid net dat de benodigde compensatie van het watersysteem niet kan worden 

berekend op basis van het administratief dossier. In dat licht was er ook geen enkele 

verplichting voor de verwerende partij om het oordeel dan wel de voorwaarde (in eerste 

administratieve aanleg) van het college van burgemeester en schepenen voor wat betreft de 

watertoets bij te treden. Voor het overige kan er ten overvloede op worden gewezen dat de 

beslissing om al dan niet voorwaarden op te leggen om een aanvraag alsnog in 

overeenstemming te brengen met het recht, tot de discretionaire bevoegdheid behoort van het 

vergunningverlenend bestuursorgaan. De motiveringsplicht van de verwerende partij gaat niet 

zover dat ze zich dient te verantwoorden waarom ze een vergunningsaanvraag toch niet 

vergunt door het opleggen van voorwaarden. 

 

12. 

De verzoekende partij betwist de bevoegdheid van dienst Integraal Waterbeleid om advies uit 

te brengen niet. Bovendien staat niets eraan in de weg dat de verwerende partij, voorbijgaand 

aan het advies van de Polder van het Land en Waas, zich aansluit bij de vaststelling van de 

dienst Integraal Waterbeleid. Het advies van de Polder was immers wat betreft de 

waterhuishouding beperkt tot een loutere verwijzing naar de toepasselijke regelgeving en code 

van goede praktijk. In het administratief beroep werd hierover een motiveringsgebrek 

opgeworpen.  

 

Het gemotiveerd advies van de dienst Integraal Waterbeleid en de bijtreding daarvan door de 

provinciale omgevingsambtenaar en de verwerende partij is gebaseerd op de vaststelling dat 

de aanvraag onvoldoende gegevens omvat om in het nodige herstel dan wel de nodige 

compensatie te kunnen voorzien, terwijl het niet betwist wordt dat wel degelijk een gracht werd 

gedempt. De betwisting van de kwalificatie als baangracht dan wel infiltratiegracht, doet 

daaraan niet af. Eenzelfde besluit geldt voor wat betreft de infiltratiekratten die in de replieknota 

worden aangevoerd en de verwijzing naar het advies van de technische gemeentedienst, 

terwijl ook de daar aangevoerde argumenten niet kunnen remediëren aan het feit dat de te 

compenseren volumes niet eens bekend zijn. Bovendien werd hiermee in het kader van de 
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motiveringsplicht geantwoord op de beroepsgrieven van de leidend ambtenaar. In 

tegenstelling tot wat tussenkomende partijen aanvoeren, werd daarmee ook een inhoudelijk 

afdoende motivering aangenomen die verduidelijkt waarom niet kon worden volstaan met een 

overname van de voorwaarden uit eerste administratieve aanleg conform het advies van de 

tweede tussenkomende partij en van de Polder van het Land en Waas.  

 

Het loutere feit dat de technische dienst van de gemeente zou hebben vastgesteld dat de 

reliëfwijziging niet nefast is voor de waterhuishouding indien de natuurlijke afwatering van het 

perceel behouden blijft, is in het licht van het voorgaande nietszeggend. De tussenkomende 

partijen concretiseren verder niet in welke zin het oordeel van de verwerende partij over de 

watertoets, evenals het over de bestemmingsconformiteit niet in overeenstemming zou zijn 

met het advies van het Agentschap Natuur en Bos, louter omdat dit laatste advies gunstig zou 

zijn. De bodemsamenstelling is in het opzicht van de onduidelijkheid van de te compenseren 

volumes verder niet relevant. 

 

Besluitend kan worden gesteld dat het gebrek aan gegevens over de compensatie en/of 

herstel van de gedempte grachten in het dossier geldt als een zelfstandige grondslag voor de 

negatieve beoordeling van de watertoets. Met de discussie over de vijfmeterzone, toont de 

verzoekende partij dan ook niet aan dat de verwerende partij onterecht tot de conclusie zou 

zijn gekomen dat niet aan de watertoets is voldaan. 

 

13. 

De grief dat er geen nood zou zijn aan een watertoets wordt niet verder ontwikkeld door de 

verzoekende partij. Overeenkomstig artikel 1.3.1.1, §1 en §2 Waterwetboek moet de aanvraag 

van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (§5, 1°) onderworpen 

worden aan een watertoets, dat is een onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen een 

gevraagde vergunning en de schadelijke effecten ervan, zoals bepaald in artikel 1.1.3, 18° 

Waterwetboek. Een ongunstige watertoets leidt tot een weigering van de vergunning of tot het 

opleggen van gepaste voorwaarden, zodat er geen schadelijk effect ontstaat, of dat effect 

zoveel mogelijk wordt beperkt of wordt hersteld, en de eventuele vermindering van de infiltratie 

van hemelwater, of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, wordt gecompenseerd. 

De Raad ziet dan ook niet in waarom in dit dossier geen sprake zou zijn van een verplichte 

watertoets. Van een verzoekende partij wordt verder een heldere, concreet op de bestreden 

beslissing toegespitste uiteenzetting van de wettigheidskritiek verwacht. Het moet de andere 

in het debat aanwezige partijen toelaten om te begrijpen welke onregelmatigheden aan de 

bestreden beslissing juist verweten worden zodat ze zich daartegen kunnen verdedigen, en 
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het moet de Raad toelaten te onderzoeken of de beweerde onregelmatigheden gegrond zijn. 

In de mate het middelonderdeel duidelijk is, kan de Raad met het voorgaande volstaan. 

 

14. 

Besluitend kan worden gesteld dat de verzoekende partij niet aantoont dat de verwerende 

partij een onjuist, kennelijk onredelijk, dan wel onzorgvuldig of niet afdoende gemotiveerd 

besluit heeft genomen over de bestemmingsconformiteit, de functionele inpasbaarheid en de 

watertoets. De verzoekende partij kan bovendien dan ook niet met goed gevolg volhouden dat 

de toets met de goede ruimtelijke ordening die in essentie terugverwijst naar die elementen, 

voormelde beginselen zou schenden. 

 

Daar waar de verzoekende partij in haar wederantwoordnota daarenboven voor wat betreft de 

feitelijke en procedurele voorgaanden, evenals de juridische en stedenbouwkundige punten 

verwijst naar haar beroepschrift en dit integraal herneemt, dient de Raad nog vast te stellen 

dat de grieven die daarin werden opgenomen, allen betrekking hebben op de afsluiting zonder 

dat daaruit in het kader van voorliggende procedure bruikbare grieven ten aanzien van de 

weigeringsgronden van de bestemmingsconformiteit, de functionele inpasbaarheid en de 

watertoets uit kunnen afgeleid worden. De invloed op het landschap dient in dat licht te worden 

beschouwd als een overtollig motief dat door de verzoekende partij ook niet concreet 

ontwikkeld wordt. 

 

Het middel wordt verworpen. 

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). 

 

Het is passend de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partijen te 

laten. Ze beslissen zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaan voor hun 

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

verzwaart voor de verzoekende en de verwerende partij. De tussenkomende partijen kunnen 

niet worden verplicht tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding of die vergoeding 
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genieten (artikel 21, §7, zesde lid DBRC-decreet). Het verzoek van de tussenkomende partijen 

om een rechtsplegingsvergoeding op te leggen aan de verwerende partij wordt daarom 

verworpen. 

VII. Beslissing  

1. De tussenkomst van de heer Peter KUIPERS is onontvankelijk.  

 

2. De tussenkomst van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Beveren en de gemeente Beveren is ontvankelijk.  

 

3. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

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

 

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

tussenkomende partijen.  

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 16 juni 2022 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Julie SUYS Karin DE ROO 
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