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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 16 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0862  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0812-A 

 

 

Verzoekende partij BOERDERIJ ROTSAERT lv 

 

vertegenwoordigd door DLV met woonplaatskeuze te 9230 

Wetteren, Biezeweg 15 A 

 

 

Verwerende partij het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de 

Vlaamse Regering 

 

vertegenwoordigd door Mr. Konstantijn ROELANDT met 

woonplaatskeuze te 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat 91 

 

 

Tussenkomende partij 

 

het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente DE HAAN 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Filip DE PRETER en Bert VAN 

HERREWEGHE met woonplaatskeuze te 1000 Brussel, 

Keizerslaan 3 

 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 12 juli 2021 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 26 mei 2021, waarmee aan de verzoekende partij 

een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het uitbreiden van een rundveebedrijf 

(omgevingsnummer: OMV_2018108083). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partij tegen de 

weigeringsbeslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 14 maart 2020 

ongegrond verklaard. 

 

Het project ligt in 8420 De Haan aan de Platanenlaan-Oost 25 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 1, sectie A, nummers 769d, 769e, 770d, 772, 773a, 774b. 

II. Rechtspleging  

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

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

wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 5 mei 

2022. 

 

De heer Carl DE BRAECKELEER voert het woord voor de verzoekende partij. 

Advocaat Konstantijn ROELANDT voert het woord voor de verwerende partij. 

Advocaat Bert VAN HERREWEGHE voert het woord voor de tussenkomende partij. 

III. Regelmatigheid van de rechtspleging – aanvullend stuk 

Op de zitting van 12 mei 2022 legt de gevolmachtigde van de verzoekende partij nog een 

aanvullend stuk neer (een emailbericht van 20 januari 2021), en stelt dit als nieuw stuk in de 

debatten te willen brengen.  

 

Het Procedurebesluit voorziet niet in de mogelijkheid dat partijen kort voor of op de zitting nog 

aanvullende stukken neerleggen. Het voorgaande belet evenwel niet dat een partij de 

aandacht van de Raad kan vestigen op relevante gegevens, zowel in feite als in rechte, 

waarover ze niet beschikte of kon beschikken op het ogenblik van het indienen van het 

inleidend verzoekschrift, antwoordnota, wederantwoordnota, toelichtende nota of schriftelijke 

uiteenzetting. De overige procespartijen, verzetten zich tegen de neerlegging van dit stuk en 

vragen de wering uit de debatten.  
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De Raad meent dat het bijgebracht stuk geen relevantie heeft voor de beoordeling van de zaak 

ten gronde, en merkt ook op dat dit stuk dateert van voor de indiening van het verzoek tot 

vernietiging en er dus geen redenen zijn waarom dit niet eerder in de debatten kon gebracht 

worden. Dit aanvullend stuk wordt uit de debatten geweerd. 

IV. Feiten 

1. 

Op 24 oktober 2018 vraagt de verzoekende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

uitbreiden van een rundveebedrijf gelegen in De Haan aan de Platanenlaan-Oost 25. 

 

Op de site wordt sinds decennia een rundveehouderij uitgebaat en men wenst deze site aan 

te wenden voor de verdere uitbreiding van het landbouwbedrijf. Het landbouwbedrijf heeft ook 

nog twee geografische afgezonderde sites, maar deze zijn niet betrokken in het 

aanvraagdossier. 

 

Het bestaande rundveebedrijf omvat meerdere bedrijfsgebouwen (een rundveestal met 

aansluitende stroloods, een berging, een vrijstaande loods en vier open sleufsilo’s) en een 

bedrijfswoning. Het bedrijf beschikt op het moment van de aanvraag over 199 runderen en 

beschikt over de nodige vergunningen voor de exploitatie van het bedrijf dat ook beschikt over 

een melkkoelinstallatie van 8 kW met bijhorende melkopslag, mestopslag en 

groenvoederopslag. 

 

De voorliggende aanvraag is gericht op de uitbreiding van het rundveebedrijf en omvat: 

 

1) stedenbouwkundige handelingen: de bouw van een nieuwe rundveestal, een loods, 

kalverhutjes, een mestsilo, twee open sleufsilo’s (en uitbreiding van drie bestaande sleufsilo’s) 

en de aanleg van bijkomende erfverhardingen; 

 

2) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: de exploitatie van de 

rundveehouderij met uitbreiding van het aantal rundveeplaatsen van 199 tot 407 runderen 

(rubriek 9.4.3.c)1°), het stallen van 17 bedrijfsvoertuigen (rubriek 15.1.1°), de uitbreiding van 

de melkkoelinstallatie van 8kW tot 16 kW (rubriek 16.3.1.1°),  de uitbreiding van de mestopslag 

van 3.870 m² tot 6.180 m³ (rubriek 28.2.c)1°), de uitbreiding van de groenvoederopslag van 

2.500 m² tot 11.800 m² (rubriek 45.14.3°), de opslag van 30.000 liter melk (rubriek 45.4.e.1), 
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de opslag van mazout  tot 5.000 liter (met brandstofverdeelslang) (rubriek 17.3.2.1.1.b en 

6.5.1°) en de opslag van fytoproducten (rubriek 17.4). 

 

2. 

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

agrarisch gebied met ecologisch belang (gewestplan ‘Oostende-Middenkust’). 

 

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

‘Solitaire Vakantiewoningen Brugge-Oostende’, goedgekeurd op 5 juni 2015, maar dit plan 

voorziet niet in specifieke voorschriften voor de site. 

 

De percelen liggen volgens het Duinendecreet in een ‘voor het duingebied belangrijk 

landbouwgebied’. De site is gelegen in de nabijheid van een natuurgebied, het erkend 

natuurreservaat ‘Duinen van de Middenkust’, het habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden inclusief 

Ijzermonding en Zwin’ en het GEN-gebied van het VEN of het IVON ‘de Middenkust’. 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 6 december 2018 tot en met 4 januari 2019 

worden 27 bezwaarschriften ingediend. 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 17 december 2018 gunstig. 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente DE HAAN adviseert op 8 

januari 2019 ongunstig. 

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten, 

afdeling Milieu (hierna: AGOP-Milieu), adviseert op 13 januari 2019 ongunstig.  

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 16 januari 2019 voorwaardelijk gunstig. 

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten, 

afdeling Ruimte (hierna: AGOP-Ruimte) heeft geen tijdig advies uitgebracht. 

De provinciale omgevingsvergunningscommissie (hierna: POVC) adviseert op 15 februari 

2019 ongunstig. 

 

De deputatie weigert op 14 maart 2019 een omgevingsvergunning aan de tussenkomende 

partij en sluit zich hiermee aan bij het ongunstig advies van de POVC. De weigering berust op 

de vastgestelde planologische onverenigbaarheid en strijdigheid met de vereisten van de 

goede ruimtelijke ordening. 

 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 15 april 2019 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij. 
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Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 20 juni 2019 voorwaardelijk gunstig. 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente DE HAAN adviseert op 21 juni 

2019 ongunstig. 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 24 juni 2019 gunstig.  

AGOP-Milieu en AGOP-Ruimte verlenen op 27 juni 2019 een geïntegreerd ongunstig advies. 

 

Na de hoorzitting van 2 juli 2019 adviseert de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 

(hierna: GOVC) op 2 juli 2009 om het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning onder 

voorwaarden te verlenen.  

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 30 augustus 2019 gegrond en verleent de 

omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Tegen die beslissing wordt door de tussenkomende partij met een aangetekende brief van 17 

oktober 2019 een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad. De Raad vernietigt met 

een arrest van 19 november 2020 met nummer RvVb-A-2021-0293 de beslissing van 30 

augustus 2019 waarmee aan de verzoekende partij een omgevingsvergunning onder 

voorwaarden is afgegeven. De vernietiging volgt uit de gegrondverklaring van het eerste 

middel (schending van de MER-plicht) en het tweede middel (gebrekkige planologische toets). 

 

Ook door derden werd een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad. De Raad 

verwerpt dit beroep met een arrest van 19 november 2020 met nummer RvVb-A-2021-0294 

omdat de bestreden beslissing reeds werd vernietigd. 

 

3. 

De verwerende partij herneemt de administratieve procedure. 

 

De verzoekende partij voegt op 2 februari 2021, via een wijzigingsverzoek, een project-m.e.r.-

screeningsnota toe aan de aanvraag. Dit wijzigingsverzoek is aanvaard op 3 februari 2021.  

 

Er wordt een nieuw openbaar onderzoek dat loopt van 9 februari 2021 tot en met 10 maart 

2021 worden 7 bezwaarschriften ingediend. 

Er wordt een nieuwe adviesronde gehouden. 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 29 januari 2021 en 11 maart 2021 gunstig.  

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente DE HAAN adviseert op 1 

februari 2021 en 4 maart 2021 ongunstig. 

AGOP-Ruimte verleent op 8 februari 2021 een ongunstig advies. 
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AGOP-Milieu verleent op 9 februari 2021 een ongunstig advies. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 8 april 2021 ongunstig. 

 

Na de hoorzitting van 9 april 2021 adviseert de GOVA op 9 april 2021 om het beroep niet in te 

willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

De verzoekende partij vraagt op 28 april 2021 een termijnverlenging, dit om een nieuwe 

passende beoordeling te kunnen indienen. Op 30 april 2021 wordt de beslistermijn verlengd 

met 60 dagen. (artikel 66, §2/1 Omgevingsvergunningsdecreet). 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 26 mei 2021 ongegrond en weigert de 

omgevingsvergunning. Dat is de bestreden beslissing. 

V. Onderzoek van het enig middel (deel) – ambtshalve middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

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

 

- de richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 

betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 

(hierna: Project-MER-richtlijn); 

- de artikelen 1.2.1, 4.1.4 en 4.3.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene 

bepalingen inzake milieubeleid (hierna: DABM) en de bijlage II bij het DABM; 

- de artikelen 1, 5° en 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 

houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan een 

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

besluit) en de bijlage III bij het Project-MER-besluit; 

- de artikelen 11.4.1 en 15.4.6.1 van koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende 

de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen 

(hierna: Inrichtingsbesluit); 

- de artikelen 1.1.4 en 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO); 

- artikel 66, §2/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(hierna: Omgevingsvergunningsdecreet); 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) en 
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- de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De uiteenzetting van het enig middel omvat zes onderdelen. 

 

In een eerste onderdeel voert de verzoekende partij aan dat in de bestreden beslissing ten 

onrechte is geoordeeld dat het rundveebedrijf kwalificeert als een bedrijf van ‘intensieve 

veeteelt’ in de zin van rubriek 1 e) van de Bijlage III bij het Project-MER-Besluit. Ze licht toe 

dat het bedrijf een ‘grondgebonden bedrijf’ is omdat de koeien, zodra de 

weersomstandigheden dit toelaten, buiten gaan grazen op de aangrenzende weidegronden 

(en om die reden de melk ook gecertificeerd is als ‘weidemelk’) en het grootste deel van de 

veevoeders zelf geteeld wordt. Ze verwijst ter ondersteuning van haar stelling naar de 

Handleiding Intensieve Veeteelt van het Departement Landbouw, Natuur en Energie van 11 

maart 2013 waarin enkel niet-grondgebonden veehouderijen als intensieve veeteelt 

beschouwd worden.  

 

De overige middelonderdelen worden in het licht van de beoordeling niet nader besproken. 

 

2. 

De verwerende partij  betwist het enige middel en stelt over het eerste middelonderdeel het 

volgende. Ten eerste merkt ze op dat het begrip ‘intensieve veeteeltbedrijven’ niet beperkt is 

tot niet-grondgebonden veehouderijen maar ook de veeteeltbedrijven “gericht op de hoogst 

mogelijke productiviteit” omvat. Verder zet ze nog uiteen dat de verzoekende partij, in het 

aanvraagdossier, niet aantoont dat ze een volledig grondgebonden bedrijf zou zijn. Voor de 

beoordeling of het aangevraagde bedrijf valt onder deze definitie beschikt ze over eigen 

appreciatiebevoegdheid, die haar toe laat om te besluiten dat het bedrijf een professionele 

rundveehouderij betreft en “dat omwille van economische overwegingen de aanvrager een zo 

hoog mogelijke productiviteit beoogt”, hetgeen (ook) blijkt uit een feitelijke verdubbeling van 

het aantal runderen. Ze merkt daarbij nog op dat het daarbij irrelevant is of het “daarbij gaat 

om weidemelkkoeien”. Ter ondersteuning van haar stelling verwijst ze de 

‘interpretatiehandleiding project-m.e.r.-besluit - intensieve veeteelt’ van het Departement 

Omgeving.  

 

3. 

De tussenkomende partij betwist eveneens de gegrondheid van het enige middel. 

Wat betreft het eerste middelonderdeel stelt ze ten eerste dat de verzoekende partij geen 

belang heeft bij dit middelonderdeel omdat ze niet verduidelijk in welke zin haar kritiek op het 

feit dat de verwerende partij haar bedrijf als “intensieve veehouderij” kwalificeert haar tot 
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nadeel kan strekken.  Hierbij merkt ze ook op dat de verzoekende partij aan de aanvraag, via 

een wijzigingsverzoek in graad van beroep, ook een project-m.e.r.-screeningsnota heeft 

toegevoegd aan het dossier. Vervolgens is hierover een openbaar onderzoek georganiseerd 

en een (nieuwe) adviesronde. 

 

Verder zet ze, onder verwijzing haar (ongunstige) adviezen in graad van administratief beroep, 

uiteen waarom ze meent dat de verwerende partij terecht en op grond van de stukken van het 

administratief dossier heeft besloten dat het project betrekking heeft op een bedrijf van 

intensieve veeteelt. Het feit dat de runderen een derde van het jaar op de weiden lopen en dat 

de melk wordt gekwalificeerd als weidemelk doet aan de kwalificatie geen afbreuk. Wat betreft 

de verwijzing naar de handleiding, merkt ze nog op dat dit ‘selectief’ wordt gelezen door de 

verzoekende partij. Er is immers sprake van een “significante” voederaanvoer en mestafvoer 

en de verdubbeling van het aantal runderen leidt tot een “zeer hoge “veedichtheid” met een 

grote productie en afvoer van mest”. De verwerende partij oordeelt dus terecht dat het bedrijf 

betrekking heeft op ‘intensieve veeteelt’. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Wettigheidskritiek 

De verzoekende partij bekritiseert in het eerste middelenonderdeel in essentie dat haar bedrijf, 

waarvan ze uitbreiding vraagt, niet kan gekwalificeerd worden als een ‘intensief veeteeltbedrijf’ 

zoals opgenomen onder de rubriek 1 e) van de Bijlage III bij het Project-MER-Besluit. 

 

2. Ontvankelijkheid van het middel 

De tussenkomende partij voert ten onrechte aan dat de verzoekende partij geen belang zou 

hebben bij de aangevoerde betwisting. De kritiek van de verzoekende partij heeft immers 

betrekking op de vraag of het aangevraagde project valt onder de MER-plicht opgenomen in 

het DABM en het project-MER-besluit en waarin plichtplegingen zijn opgenomen die zowel ten 

aanzien van de overheid als ten aanzien van de aanvragers van vergunningen doorwerken. 

Afhankelijk van de kwalificatie van een project als een bijlage I-, II- of III-project worden hieraan 

gevolgen gekoppeld voor de samenstelling van het aanvraagdossier, zoals bijvoorbeeld de 

indiening van een screening. De kritiek van de verzoekende partij, die inhoudt dat de bestreden 

beslissing op dit punt onjuist is, kan haar dus wel degelijk tot voordeel strekken.  

 

3. Relevante regelgeving 

3.1 
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Artikel 2 van de richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 

2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 

(hierna: Project-MER-richtlijn) legt aan de lidstaten bepaalde verplichtingen op het vlak van de 

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

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

niveau nader uitgewerkt in het DABM, het Project-MER-besluit en het 

Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

Artikel 4.3.2, §2bis DABM bepaalt (onder meer) dat de Vlaamse regering, aan de hand van de 

criteria die in bijlage II bij het DABM omschreven worden, de categorieën van projecten 

aanwijst “waarvoor overeenkomstig dit hoofdstuk een project-MER of een project-m.e.r.-

screeningsnota moet worden opgesteld”.  

 

In uitvoering van de voorgaande bepalingen voorziet artikel 2 Project-MER-besluit in drie 

categorieën van projecten, vastgesteld in de bijlage I, II en III, en die naargelang de categorie 

onderworpen zijn aan een verschillende MER-plichtregeling zoals vastgelegd in het voormeld 

artikel 4.3.2 DABM.  

 

Voor de categorieën van projecten vermeld in bijlage III Project-MER-besluit moet de 

aanvrager in het onderdeel ‘MER-plicht’ aangeven of het aangevraagde een bijlage I, een 

bijlage II of een bijlage III-project betreft en ook de rubriek(en) specifiëren. Vervolgens moet 

de aanvrager het onderdeel ‘Effecten op de omgeving’ invullen, wat geldt als screeningsnota. 

Hierbij moet per effect worden aangeduid of dit bepaald effect al dan niet wordt veroorzaakt 

(‘ja’ of ‘nee, er zijn geen effecten denkbaar’). Bij de vragen waarop ‘ja’ wordt geantwoord moet 

de aanvrager, rekening houdende met de criteria van bijlage II DABM, aangeven waarom het 

te verwachten effect volgens haar niet aanzienlijk is.  

 

De aanvrager toont hiermee aan dat er ofwel geen aanzienlijke milieueffecten verbonden zijn 

aan de uitvoering van zijn project, ofwel vroeger een project-MER werd goedgekeurd voor 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. 

 

3.2. 

Artikel 4.3.3, §2 DABM bepaalt dat het onderzoek naar de vraag of een project valt onder het 

toepassingsgebied van bijlage III bij het project-MER-besluit (de projecten waarvoor in eerste 
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instantie een project-m.e.r.-screening moet worden gedaan) deel uitmaakt van de beslissing 

over “de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag”.  

 

De aanvraag werd in eerste administratieve aanleg ingediend en behandeld volgens de 

gewone vergunningsprocedure.  

 

Artikel 19 Omgevingsvergunningsdecreet regelt het ontvankelijkheids- en 

volledigheidsonderzoek (en de eventuele aanvulling van een onvolledig dossier) als volgt: 

 

“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 15, §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit dat betrekking op de samenstelling van 

de ‘vergunningsaanvraag’ bepaalt: 

 

“De vergunningsaanvraag voor projecten of voor veranderingen aan projecten die 

vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen, de vergunningsplichtige exploitatie van 

ingedeelde inrichtingen of activiteiten, vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten of 

vergunningsplichtige vegetatiewijzigingen omvatten wordt met een beveiligde zending 

ingediend bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 van het decreet van 25 april 2014. 

 

De vergunningsaanvrager gebruikt hiertoe; 

1° het formulier, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd; 

2° de in het formulier aangewezen addenda uit de addenda-bibliotheek die is opgenomen 

in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. 

  

De vergunningsaanvraag omvat de gegevens die in het formulier en de desbetreffende addenda 

voorgeschreven zijn als verplicht in te vullen of bij te voegen.  

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd 

voor het leefmilieu, zijn gemachtigd gezamenlijk het formulier en de addenda-bibliotheek, 
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vermeld in het tweede lid, en de dossiersamenstelling te wijzigen, waarbij minstens de volgende 

gegevens worden gevraagd: 

1° het voorwerp van de vergunningsaanvraag; 

2° de identificatiegegevens van de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag 

uitgevoerd zal worden; 

3° plannen; 

4° de relevante potentiële effecten op mens en milieu; 

5° in voorkomend geval, gegevens omtrent de milieueffectrapportage of de 

omgevingsveiligheidsrapportage; 

6° in voorkomend geval, gegevens omtrent de passende beoordeling; 

7° de identificatiegegevens van de vergunningsaanvrager of de exploitant; 

8° de identificatiegegevens van de architect als diens medewerking vereist is.” 

 

Artikel 20, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat in de fase van het 

ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek ook wordt beslist over de opmaak van een 

project-MER: 

 

“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.”  

 

Tot slot regelt artikel 21 Omgevingsvergunningsdecreet de stopzetting van de procedure van 

rechtswege in het geval er in eerste bestuurlijke aanleg wordt beslist dat voor het project een 

milieueffectenrapport moet worden opgemaakt. 

 

4. Beoordeling van het eerste middelonderdeel 

4.1. 

De voorliggende aanvraag is gericht op de uitbreiding van het rundveebedrijf van de 

verzoekende partij en omvat naast de bouw van een aantal nieuwe constructies (een 

rundveestal, een loods, kalverhutjes, een mestsilo, twee open sleufsilo’s en erfverhardingen) 

de uitbreiding van de exploitatieactiviteiten van de rundveehouderij, meer specifiek de 

uitbreiding van het aantal rundveeplaatsen van 199 tot 407 runderen, de melkkoelinstallatie, 

de mestopslag van 3.870 m² tot 6.180 m³, de groenvoederopslag van 2.500 m² tot 11.800 m² 

en de opslag van 30.000 liter melk alsook de opslag van mazout  en van fytoproducten en het 

stallen van voertuigen. 

 

4.2. 
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Op de vraag of het aangevraagde project moet gekwalificeerd worden als een ‘intensief 

veeteeltbedrijf’ en dus valt onder de projectspecifieke rubriek 1 e) van de bijlage III bij het 

Project-MER-besluit heeft de verwerende partij in de bestreden beslissing bevestigend 

geantwoord als volgt: 

 

“Milieueffectrapportage 

Op 1 oktober 2020 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) geoordeeld dat een 

rundveebedrijf niet bij voorbaat kan uitgesloten worden van de toepassing van categorie 1, e 

‘intensieve veeteeltbedrijven’ van bijlage III van het project-MER-besluit (arrest RvVb-A-2021-

0096). Ook in het vernietigingsarrest van 19 november 2020 in kader van huidige aanvraag 

komt de RvVb tot dit oordeel. De RvVb stelt dat, verwijzend naar de spraakgebruikelijke 

betekenis, onder “intensieve veeteelt” een “veeteeltbedrijf gericht op de hoogst mogelijke 

productiviteit” moet worden verstaan. 

 

Het betreft hier een professionele rundveehouderij. Men kan er vanuit gaan dat uit economische 

overwegingen de aanvrager een zo hoog mogelijke productiviteit beoogt. Bijgevolg kan niet 

anders dan vastgesteld worden dat de aanvraag onder het toepassingsgebied valt van rubriek 

1, e) ‘intensieve veeteeltbedrijven (projecten die niet in bijlage I of II zijn opgenomen)’ van bijlage 

III 

van het project-MER-besluit. 

 

Op 1 februari 2021 heeft de aanvrager de aanvraag gewijzigd en een project-m.e.r.-screening 

toegevoegd.” 

 

De tussenkomende partij ondersteunt de stelling van de verwerende partij en wijst er op dat 

ze ook in haar ongunstige adviezen van 1 februari 2021 en 4 maart 2021 duidelijk heeft 

aangegeven dat uit het aanvraagdossier zonder twijfel blijkt dat de aanvraag betrekking heeft 

op (de uitbreiding van) een intensief veeteeltbedrijf. Ze wijst hierbij op volgende elementen 

waaruit volgens haar genoegzaam blijkt dat het bedrijf gericht is op “de hoogst mogelijke 

productiviteit”:  

 

“- de globale aanvraag voor de verleende vergunning was gebaseerd op de idee van 

intensivering en inbreiding (zoals benadrukt op bladzijde 8 van de verantwoordingsnota B26, 

gevoegd bij de aanvraag, stuk 8); 

- de aanvraag omvat een totaal van 407 runderen waarvan 297 melkkoeien, die twee derde van 

de tijd doorbrengen in de stallen; 

- de aanvraag voorziet in de significante uitbreiding van de voederopslag, waarbij jaarlijkse 23 

ladingen voeder per vrachtwagen worden aangevoerd; 

- de aanvraag voorziet in gerobotiseerde automatisering van de mestafvoer; 
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- de aanvraag impliceert een toename van de mestafvoertransporten tot 177 vrachten per jaar 

(en zelfs 265 theoretische vrachten).” 

 

4.3. 

Bijlage III van het Project-MER-besluit voorziet ook in een project-specifieke rubriek voor 

bepaalde vormen van ‘Landbouw, bosbouw en aquacultuur’: 

 

“1. Landbouw, bosbouw en aquacultuur  

… 

e) intensieve veeteeltbedrijven (projecten die niet in bijlage I of II zijn opgenomen) 

…”. 

 

Het is bij een aanvraag voor een veeteeltbedrijf dus in de eerste plaats van belang te bepalen 

of het veeteeltbedrijf als ‘intensief’ moet gekwalificeerd worden. Het begrip “intensieve 

veeteeltbedrijven” is niet gedefinieerd. In de spraakgebruikelijke betekenis is intensieve 

veehouderij een andere benaming voor niet grondgebonden veehouderij, of nog een 

veeteeltbedrijf "gericht op de hoogst mogelijke productiviteit". Aan de hand van de concrete 

gegevens over het (aangevraagde) landbouwbedrijf moet dus bepaald worden of de aanvraag 

al dan niet moet aangemerkt worden als een ‘intensief’ veeteeltbedrijf. 

 

Volledigheidshalve wordt aangestipt dat Bijlage III van het Project-MER-besluit onder de 

rubriek 13 ook voorziet in een regeling voor de wijziging of uitbreiding van onder andere 

‘landbouw, bosbouw en aquacultuur’-projecten:  

 

“13. Wijziging of uitbreiding van projecten  

wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is 

afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of 

uitbreiding)” 

 

4.4. 

De aangevraagde (uitbreiding van de) exploitatie moet dus getoetst worden aan het 

voorgaande toetsingscriterium om te kunnen bepalen of dit project een ‘intensief veeteeltbedrijf 

in de zin van rubriek 1, e) van de bijlage III Project-MER-besluit betreft. Uit de voorgaande 

vaststellingen blijkt onmiskenbaar dat dit het geval is. 

 

Het komt in eerste instantie aan het vergunningverlenend bestuursorgaan toe om zelf na te 

gaan of het aangevraagde project al dan niet beschouwd moet worden als een bijlage I, bijlage 

II of bijlage III-project.  
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De Raad kan zijn beoordeling niet in de plaats stellen van die van de bevoegde overheid. In 

de uitoefening van het hem opgedragen wettigheidstoezicht is hij enkel bevoegd om na te 

gaan of de administratieve overheid de haar ter zake toegekende appreciatiebevoegdheid 

naar behoren heeft uitgeoefend, met name of ze is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of ze deze correct heeft beoordeeld en of ze op grond daarvan in redelijkheid tot het besluit is 

kunnen komen dat het aangevraagde project een bijlage III-project betreft en dus 

screeningsplichtig is. 

 

De verzoekende partij blijft volhouden dat het melkveebedrijf omwille van het grondgebonden 

karakter niet onder deze bijlage III-rubriek valt. Ze gaat hierbij uit van de verkeerde aanname 

dat grondgebonden veebedrijven per definitie niet onder het toepassingsgebied van de project-

MER-regeling vallen. Deze stelling is niet correct. De Raad  heeft reeds in zijn arrest van 19 

november 2020 duidelijk aangestipt dat, los van het grondgebonden karakter van het 

betrokken bedrijf, een “veeteeltbedrijf "gericht op de hoogst mogelijke productiviteit” een 

‘intensief veeteeltbedrijf’ uitmaakt.  

 

De beoordeling van de verwerende partij sluit overigens ook aan bij de (meest recente) 

verduidelijkende richtlijnen die in de ‘Interpretatiehandleiding project-m.e.r.-besluit - intensieve 

veeteelt  - rubrieken I (21) en II (1e) en III (1e)’ van het Departement Omgeving (versie februari 

2021)’ zijn uiteengezet. In deze door het Departement Omgeving aangeboden ‘handleiding’ 

wordt de invulling van de rubrieken, rekening houdend met de (toelichting bij de) Project-MER-

richtlijn en de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie verduidelijkt. Deze documenten 

zijn geen bindende richtlijnen, maar zijn wel indicatief en geven inzicht in de wijze waarop 

wordt omgegaan met de begripsinvulling op lokaal niveau, rekening houdende met de 

Europese inzichten en evoluties ter zake. Deze ‘handleiding’ stelt onder meer het volgende: 

 

“INTENSIEVE VEETEELTBEDRIJVEN 

Niet alle veeteeltbedrijven zijn van die orde dat een inschatting van de milieueffecten aan de 

hand van een bijkomende beoordeling onder vorm van een project-m.e.r.-screening, een 

meerwaarde biedt. Ook volgens de Europese MER-Richtlijn wordt vastgelegd dat enkel 

intensieve veeteeltbedrijven een extra milieubeoordeling moeten uitvoeren. Dit betekent dat het 

belangrijk is om te bepalen wanneer een veeteeltbedrijf als intensief moet gezien worden. 

 

In eerste instantie kan hiervoor een beroep gedaan worden op de interpretatie voorzien in de 

Europese guidance “Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of 

the EIA Directive” (European Communities, 2008). De guidance geeft aan dat nuttige informatie 
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over intensieve veehouderij kan teruggevonden worden in de BREF voor intensieve pluimvee- 

en varkenshouderijen. 

 

In de BREF ‘Intensive rearing of poultry and pigs’ (juli 2003) is het volgende te vinden: (…) 

 

In het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 1 oktober 2020 (RvVb-A-2021-0096) 

staat: “De loutere vaststelling dat rundveebedrijven niet zijn opgenomen in de scope van de 

Europese BREF met betrekking tot intensieve veeteelt houdt niet in dat rundveebedrijven bij 

voorbaat zijn uitgesloten als intensieve veeteelt uit de bijlage III van het project-MER-besluit. Dit 

document dat de BBT vanuit een wetenschappelijk oogpunt onderzoek geeft, geen bindende 

interpretatie aan de criteria zoals uiteengezet in bijlage I en II van de project-MER-richtlijn”. 

 

Daarnaast wordt in de EU Guidance gesteld dat de reikwijdte van bijlage II van de EU-RL niet 

beperkt is tot de dieren die in bijlage I worden genoemd, aangezien daarin niet wordt verwezen 

naar welbepaalde diersoorten. Voorts wordt daarin gewezen op de ruime reikwijdte en 

doelstelling van de project-MER-richtlijn, en op de vaststelling dat het soort dier kan verschillen 

naargelang de kenmerken van de landbouwbedrijven in de verschillende lidstaten.” 

 

De aard en de grote van de rundveebedrijven in Vlaanderen en deze uitspraak van de Raad 

voor Vergunningsbetwisting leidt ertoe dat rundveebedrijven ook onder de definitie van 

intensieve veeteeltbedrijven en bijgevolg m.e.r.-plichtig zijn volgens rubriek 1 e van 

bijlage III. 

 

Op basis van bovenstaande kan het volgende afgeleid worden: 

Alle ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) voor varkens-, pluimvee-, rundvee- en 

mestkalverhouderijen in Vlaanderen, waarvoor een vergunning (klasse 1 & 2) nodig is, 

zijn te beschouwen als intensieve veeteeltbedrijven” 

 

De verwijzing door de verzoekende partij naar een vroegere versie (2013) van deze 

handleiding is niet relevant en achterhaald en kan dus niet met succes aangevoerd worden ter 

weerlegging van het standpunt van de verwerende partij. 

 

Verder blijkt zowel uit het aanvraagdossier als uit de bestreden beslissing dat de 

aangevraagde (uitbreiding van) exploitatie vergunningsplichtige activiteiten van klasse 1 

(rubriek 9.4.3.c) 2°: 407 runderen) en klasse 2 (rubriek 28.2.c)2°: opslag van 6.480 m³ dierlijke 

mest en rubriek 45.14.3°: opslag van 11.800 m³ groenvoeders) omvat, alsook enkel klasse 3-

activiteiten. Ook deze vaststelling duidt erop dat de beslissing van de verwerende partij 

aansluit bij de hiervoor aangehaalde richtlijnen opgenomen in de ‘handleiding’.  
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De Raad kan enkel besluiten dat de verzoekende partij er niet in slaagt om aan te tonen dat 

de beslissing van de verwerende partij berust op een onzorgvuldige feitengaring of onjuiste 

feitelijke of juridische grond. Evenmin is de beoordeling kennelijk onredelijk. Er zijn dan ook 

geen redenen om te oordelen dat het besluit van de verwerende partij dat “de aanvraag onder 

het toepassingsgebied valt van rubriek 1, e) ‘intensieve veeteeltbedrijven (projecten die niet in 

bijlage I of II zijn opgenomen)’ van bijlage III van het project-MER-besluit” onwettig is. 

 

5. Gevolgen – ambtshalve middel 

5.1. 

Met zijn arrest van 19 november 2019 met nummer RvVb-A-2021-0293 heeft de Raad de 

beslissing van de verwerende partij van 30 augustus 2019 vernietigd. Vervolgens heeft de 

verwerende partij de administratieve procedure hernomen.  

 

Uit het digitaal loket blijkt dat de verzoekende partij op 2 februari 2021 middels een 

wijzigingsverzoek in graad van administratief beroep (bij toepassing van artikel 64 

Omgevingsvergunningsdecreet) een project-m.e.r.-screeningsnota heeft toegevoegd aan het 

aanvraagdossier. 

 

De procespartijen werden per e-mail op 27 april 2022 op de hoogte gebracht dat de 

kamervoorzitter op de zitting van 12 mei 2022 ambtshalve de vraag in de debatten wenst te 

brengen “of in graad van beroep alsnog een project-m.e.r-screeningsnota kon worden 

toegevoegd zonder de decretaal geregelde bevoegdheidsverdeling in het gedrang te 

brengen”. De partijen werden uitgenodigd hierover standpunt in te nemen. 

 

De tussenkomende partij dient een aanvullende nota in. De verzoekende en verwerende partij 

antwoorden op de zitting van 12 mei 2022 op de ambtshalve gestelde vraag. 

 

5.2. 

De verzoekende partij blijft bij haar standpunt dat de aanvraag geen bedrijf van “intensieve 

veeteelt” betreft en dus niet onder de screeningsplicht valt. Ze benadrukt dat de 

screeningsnota enkel op vraag van de administratie toegevoegd is aan het dossier en dit in 

graad van beroep.  

 

De verwerende partij blijft bij haar standpunt dat het in de bestreden beslissing juist geoordeeld 

is dat de aanvraag betrekking heeft op een ‘intensief veeteeltbedrijf’. Ze stelt nu dat de 

screeningsnota niet meer kon toegevoegd worden in graad van administratief beroep. Voor de 

gevolgen ervan verwijst ze naar de vaste rechtspraak van de Raad. 
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De tussenkomende partij verwijst naar haar schriftelijke nota, waarin ze uiteenzet dat het niet 

kan worden betwist dat door de verzoekende partij een screeningnota is toegevoegd via een 

wijzigingsverzoek, dit na het vernietigingsarrest van 19 november 2020. Dit wijzigingsverzoek 

is aanvaard en vervolgens is een nieuw openbaar onderzoek en een tweede adviesronde 

georganiseerd. Ze stelt dat uit bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de screeningnota ook bij 

de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag is betrokken, en de weigeringsbeslissing (mede) 

hierop gesteund is. De miskenning van de bevoegdheid maakt de bestreden beslissing 

onwettig. Tot slot verzoekt ze de Raad om zich in de plaats te stellen en de vergunning te 

weigeren, dit om reden dat vaststaat “dat de na dit vernietigingsarrest te nemen 

vergunningsbeslissing gedetermineerd wordt door een gebonden bevoegdheid van de 

verwerende partij, die verplicht zal zijn om de vergunning (opnieuw) te weigeren.”. 

 

De verzoekende partij antwoordt nog dat er geen reden zijn om over te gaan tot een 

indeplaatsstelling door de Raad.  

 

5.3. 

Hiervoor is vastgesteld dat het aangevraagde project een ‘intensief veeteeltbedrijf in de zin 

van rubriek 1, e) van de bijlage III Project-MER-besluit betreft en dus screeningsplichtig is. Het 

staat ook vast dat bij de oorspronkelijke aanvraag geen project-m.e.r.-screeningsnota was 

gevoegd, maar dat deze wel in graad van administratief beroep (via een wijzigingsverzoek) is 

toegevoegd. 

 

Zoals hiervoor uiteengezet, is enkel de vergunningverlenende overheid in eerste 

administratieve aanleg, in deze de deputatie, bevoegd om de aanvraag op zijn volledigheid en 

ontvankelijk te onderzoeken, met inbegrip van het onderzoek naar de gevoegde 

screeningsnota. In voorkomend kan ze een screeningsnota opvragen, indien ze vaststelt dat 

deze niet bij de aanvraag is gevoegd of ingevuld. (Artikel 19 Omgevingsvergunningsdecreet).  

 

Uit dit onderzoek volgt ofwel de beslissing dat een milieueffectenrapport moet worden 

opgesteld, waardoor de aanvraag van rechtswege onvolledig en zonder voorwerp is. Tegen 

deze beslissing staat geen administratief beroep open. Ofwel leidt het onderzoek tot de 

beslissing dat geen milieueffectenrapport moet worden opgesteld, in welk geval de aanvraag 

ontvankelijk en volledig verklaard kan worden en het onderzoek van het project door de in 

eerste aanleg bevoegde overheid kan aanvatten.  
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De overheid in laatste administratieve aanleg, in de voorliggende zaak de verwerende partij, 

is bevoegd om het administratief beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid te 

onderzoeken (artikel 57 Omgevingsvergunningsdecreet).  Eventuele ontbrekende gegevens 

of documenten die betrekking hebben op de (on)volledigheid van het beroep, kan ze opvragen. 

Deze bepaling biedt niet de mogelijkheid om een onvolledig aanvraagdossier te remediëren in 

graad van administratief beroep. 

 

Het herstellen van een gebrek aan een project-m.e.r.-screeningsnota in graad van 

administratief beroep valt niet te verzoenen met de uitdrukkelijke bevoegdheid van de overheid 

in eerste administratieve aanleg om te oordelen over de ontvankelijkheid en volledigheid van 

de aanvraag en om te beslissen of er een milieueffectenrapport moet worden opgesteld 

(artikelen 19 en 20 Omgevingsvergunningsdecreet). Bovendien moet de bevoegde overheid 

in eerste administratieve aanleg uitspraak doen over de project-m.e.r.-screeningsnota ‘op het 

ogenblik van en als onderdeel van de beslissing over de ontvankelijkheid en volledigheid van 

de vergunningsaanvraag’ (artikel 4.3.3, §2 DABM).  

 

Zoals blijkt uit het voorgaand is er dus sprake van een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering, 

namelijk de onvolledigheid van het aanvraagdossier bij gebrek aan een project-m.e.r.-

screening en moest de verwerende partij deze onwettigheid vaststellen. Zij heeft dit echter 

nagelaten en heeft ten onrechte de aanvraag laten aanvullen en alsnog zelf een beoordeling 

gedaan van de milieueffecten. De bestreden beslissing is zonder meer onwettig. 

VI. Indeplaatsstelling 

1. 

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

van de scheiding der machten over een beperkte substitutiebevoegdheid.  

 

Artikel 37 DBRC-decreet luidt, in zijn toepasselijke versie, als volgt:  

 

“§ 1. Als de verwerende partij na een gehele of gedeeltelijke vernietiging gehouden is een 

nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te stellen, beveelt een Vlaams 

bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2, 1°, a) en b), de verwerende partij om met 

inachtneming van de overwegingen die in zijn uitspraak zijn opgenomen, een nieuwe beslissing 

te nemen of een andere handeling te stellen. Het kan daarbij de volgende voorwaarden 

opleggen: (…)  
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§ 2. 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.”  

 

Deze substitutiebevoegdheid, die oorspronkelijk beperkt tot de gevallen van een ‘gebonden 

bevoegdheid’, is bij decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 

betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, 

wat betreft de optimalisatie van de procedures expliciet verduidelijkt en verruimd. De 

indeplaatsstelling kan sindsdien ook worden aangewend in de gevallen 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. Bedoeld worden de gevallen 

van “een a posteriori oftewel naderhand gebonden bevoegdheid, waarbij de oorspronkelijk 

discretionaire bevoegdheid door de concrete omstandigheden is verdampt/versmald, 

opgebruikt.” (Parl.St. Vl.Parl. 2020-2021, nr. 699/1, 13-14).   

 

De Raad beschikt dus over een beperkte substitutiebevoegdheid om, met respect voor de 

scheiding der machten en met het oog op een efficiënte geschillenbeslechting, zijn arrest in 

de plaats te stellen van de bestreden beslissing. 

 

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 (feitelijke of naderhand) gebonden 

bevoegdheid.  

 

Deze indeplaatsstelling geldt zowel in de gevallen dat een vergunningsbeslissing als een 

weigeringsbeslissing wordt vernietigd. Ook in dat laatste geval kan er sprake zijn van een 

gebonden bevoegdheid die verwerende partij nopen tot het (opnieuw) nemen van een 

weigeringsbeslissing wegens (andere) legaliteitsbelemmeringen. De Raad kan deze 

indeplaatsstelling ook ambtshalve uitoefenen (RvS 18 mei 2020, nr. 247.566).  

 

2. 

Zoals uit de bespreking van het eerste middelonderdeel van het enig middel en het ambtshalve 

middel blijkt, komt het in eerste instantie aan de vergunningverlenende overheid, bevoegd in 
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eerste administratieve aanleg, toe om te oordelen of (i) het aangevraagde project valt onder 

de bijlage I, II of III van het project-MER-besluit en dus mer(screenings)plichtig is, (ii) het 

aanvraagdossier een (volledige) screening bevat en (iii) het project mogelijke aanzienlijke 

gevolgen heeft voor het milieu en al dan niet een MER moet worden opgemaakt. 

 

De verwerende partij diende, zoals hiervoor uiteengezet, nadat zij heeft vastgesteld dat het 

aangevraagde project een ‘intensief veeteeltbedrijf in de zin van rubriek 1, e) van de bijlage III 

Project-MER-besluit betreft, de onvolledigheid van de omgevingsvergunningsaanvraag vast te 

stellen aangezien dit gebrek in graad van administratief beroep niet meer kon gerepareerd 

worden. (RvS 20 januari 2022, nr. 252.709 en 252.710; RvS 23 december 2021, nr. 252.538).    

 

3. 

In hoofde van de verwerende partij bestaat dus een volstrekt gebonden bevoegdheid om de 

omgevingsvergunning te weigeren in navolging van de door de Raad vastgestelde 

onoverkomelijke legaliteitsbelemmering. 

 

Bijgevolg gaat de Raad over tot de in artikel 37, §2 DBRC-decreet vermelde indeplaatsstelling. 

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). 

 

De kosten van het beroep 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.  
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VIII. Beslissing  

1. De tussenkomst van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente DE 

HAAN 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 uitbreiden van een rundveebedrijf, op de percelen gelegen 

te De Haan aan de Platanenlaan-Oost 25.   

 

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

op 200 euro, 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 16 juni 2022 door de tweede kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De dienstdoend voorzitter van de tweede 

kamer, 

Marino DAMASOULIOTIS Sofie BOEYKENS 
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