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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 1 september 2022 met nummer RvVb-A-2223-0014  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0008-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. BIOLURIT bv 

2. Christophe DECAIGNY 

 

vertegenwoordigd door advocaat Hendrik BAUMANS met 

woonplaatskeuze te 3000 Leuven, Diestsevest 32 (bus 0d) 

 

 

Verwerende partij het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de 

Vlaamse Regering 

 

vertegenwoordigd door advocaten Bart STAELENS en Bram 

VAN DEN BERGHE met woonplaatskeuze te 8000 Brugge, 

Gerard Davidstraat 46 (bus 1) 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 1 september 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 16 juli 2021, waarmee aan de 

verzoekende partijen een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een varkenshouderij 

met mestverwerking (omgevingsnummer: 2019106109). 

 

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

departement Omgeving tegen de beslissing van de deputatie van de provincie West-

Vlaanderen van 1 oktober 2020 ingewilligd. 

 

Het project ligt in 8870 Izegem aan de Haaipanderstraat 87 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 2, sectie 1, nummers 829B, 830D, 836C, 838R en 1581A. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partijen dienen een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 21 juni 2022. Ze hebben ingestemd 

met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak (artikel 85, §3 

Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 16 april 2020 vragen de verzoekende partijen een omgevingsvergunning aan voor een 

varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie gelegen in Izegem aan de Haaipanderstraat 

87. 

 

Het aangevraagde project omvat in hoofdzaak de vernieuwing en actualisatie van een 

agrarisch bedrijf dat een varkenshouderij en mestverwerking omvat. In het kader daarvan 

bestaat de aanvraag uit stedenbouwkundige handelingen enerzijds, en de exploitatie van 

ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten anderzijds. 

 

De stedenbouwkundige handelingen beogen het plaatsen van een hoogspanningscabine en 

de regularisatie van twee lagunes voor de opslag van effluent horende bij de varkenshouderij.  

 

Het luik bestaande uit de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, omvat de 

vernieuwing en actualisatie van de volledige milieutechnische eenheid van de varkenshouderij 

en de mestverwerking. De varkenshouderij bestaat daarbij uit een aantal 

ammoniakemissiearme stalsystemen (benoemd als V1 en V2) en een aantal niet-

ammoniakemissiearme of “traditionele” stalsystemen (benoemd als V3a, V3b, V4, V5 en V6). 

Voor het milieuluik vragen de verzoekende partijen tevens om verschillende sectorale 

milieuvoorwaarden bij te stellen. 

 

De percelen liggen in agrarisch gebied (gewestplan ‘Roeselare-Tielt’). De percelen liggen ook 

binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Solitaire vakantiewoningen – 

Midden West-Vlaanderen’. Dat plan bepaalt geen stedenbouwkundige voorschriften die 

relevant zijn voor de aanvraag. 
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Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 18 juni 2020 tot en met 17 juli 2020 worden 

geen bezwaarschriften ingediend. 

 

De provinciale omgevingsvergunningscommissie adviseert op 9 september 2020 om de 

omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.  

 

De verzoekende partijen dienen op 10 september 2020 een wijzigingsverzoek in. De deputatie 

van de provincie West-Vlaanderen aanvaardt op 1 oktober 2020 het wijzigingsverzoek van de 

verzoekende partijen en verleent hen op dezelfde datum een omgevingsvergunning.  

 

Tegen die beslissing tekent de leidend ambtenaar van het departement Omgeving op 30 

oktober 2020 bestuurlijk beroep aan bij de verwerende partij. 

 

Na de hoorzitting van 9 februari 2021 adviseert de gewestelijke 

omgevingsvergunningscommissie op 1 maart 2021 om het beroep in te willigen en de 

omgevingsvergunning gedeeltelijk te verlenen onder voorwaarden. 

 

De verwerende partij beslist op 25 maart 2021 om een administratieve lus toe te passen om 

zo een advies van het Agentschap voor Natuur en Bos te verkrijgen. 

 

Op 26 april 2021 vragen de verzoekende partijen om de beslissingstermijn van de verwerende 

partij te verlengen. De verwerende partij aanvaardt het verzoek op 28 april 2021. 

 

De verzoekende partijen dienen op 1 juni 2021 een wijzigingsverzoek in, waarbij een passende 

beoordeling en een verscherpte natuurtoets aan de aanvraag wordt toegevoegd. De 

verwerende partij aanvaardt het wijzigingsverzoek op 2 juni 2021 en beslist om opnieuw een 

openbaar onderzoek te organiseren. 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 3 juni 2021 tot en met 2 juli 2021 worden geen 

bezwaarschriften ingediend. 

 

Na de hoorzitting van 6 juli 2021 adviseert de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 

op 12 juli 2021 om het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 16 juli 2021 gegrond en weigert een 

omgevingsvergunning.  
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Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Ontvankelijkheid van het beroep – het belang 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van het beroep tot vernietiging van de 

verzoekende partijen. 

 

Volgens de verwerende partij wordt de bestreden beslissing gedragen door drie afzonderlijke, 

decisieve weigeringsmotieven: 

 

1) de geurhinder van het aangevraagde project wordt niet tot een aanvaardbaar niveau 

beperkt; 

2) het is niet duidelijk dat de voorgenomen activiteiten geen onvermijdbare of 

onherstelbare schade ten aanzien van het VEN-gebied zouden veroorzaken; en 

3) de vergunning moet worden geweigerd in toepassing van artikel 16 van het decreet 

van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hierna: 

Natuurdecreet). 

 

Volgens de verwerende partij laten de verzoekende partijen na om wettigheidskritieken te uiten 

op het weigeringsmotief op grond van artikel 16 van het Natuurdecreet. Daaruit leidt de 

verwerende partij af dat de middelen van de verzoekende partijen gericht zijn op overtollige 

motieven, zodat ook het beroep tot vernietiging onontvankelijk is.  

 

2. 

De verzoekende partijen antwoorden dat de verwerende partij onterecht de onontvankelijkheid 

van hun beroep tot vernietiging opwerpt. Naar de mening van de verzoekende partijen zijn hun 

middelen wel degelijk gericht op de verschillende aspecten van de bestreden beslissing over 

de zogenaamde geurhinder, de verscherpte natuurtoets en de algemene zorgplicht. 

 

Ze stellen dat ze in hun verzoekschrift de motivering in de bestreden beslissing over artikel 16 

van het Natuurdecreet weerleggen. De verzoekende partijen menen dat er helemaal geen 

vermijdbare schade aan de natuur ontstaat door het aangevraagde project. 
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De verzoekende partijen argumenteren dat ze in het huidige dossier aantonen dat er geen 

sprake is van schade, waardoor er eveneens een gunstige verscherpte natuurtoets zou 

moeten zijn. Naar het oordeel van de verzoekende partijen leidt die vaststelling eveneens tot 

de conclusie dat de aanvraag in overeenstemming is met artikel 16 van het Natuurdecreet. De 

beoordeling in de bestreden beslissing over dit aspect is volgens de verzoekende partijen dan 

ook foutief. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 16, §1 van het Natuurdecreet voert een zorgplicht in voor de bevoegde overheid. De 

zorgplicht, die geconcretiseerd wordt in de ‘natuurtoets’, houdt voor elke bevoegde overheid 

de verplichting in ervoor te zorgen dat door het toelaten van een handeling of activiteit geen 

vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan, ongeacht de aard of het voorwerp van de 

aanvraag, en ongeacht de planologische bestemming van het gebied. 

 

Luidens artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet mag de overheid geen toestemming 

of vergunning verlenen voor een activiteit “die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de 

natuur in het [Vlaams Ecologisch Netwerk] kan veroorzaken”. 

 

2. 

Zowel de natuurtoets vervat in artikel 16, §1 van het Natuurdecreet als de verscherpte 

natuurtoets neergelegd in artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet, houden dan ook 

als voorwaarde in dat er sprake moet zijn van schade aan de natuur, al dan niet gelegen binnen 

het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).  

 

De verzoekende partijen voeren in het kader van het tweede middel aan dat er überhaupt geen 

sprake is van (meet- of aantoonbare) schade. De eventuele gegrondheid van die 

wettigheidskritiek zou tot de vaststelling leiden dat de verwerende partij niet kon besluiten tot 

een ongunstige (verscherpte) natuurtoets.  

 

Bovendien bekritiseren de verzoekende partijen in het tweede middel wel degelijk de motieven 

over de verenigbaarheid van de aanvraag met artikel 16 van het Natuurdecreet. Weliswaar 

koppelen de verzoekende partijen die motieven aan de schending van artikel 26bis van het 

Natuurdecreet, maar in het licht daarvan valt de beoordeling van de exceptie van de 

verwerende partij alsnog samen met de grond van het tweede middel. 
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De exceptie wordt verworpen. 

V. Onderzoek van de middelen 

A. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 26bis van het Natuurdecreet; 

- artikel 4.3.1, §1, 1), d) juncto artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO); 

- artikel 5.3.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (hierna: DABM); 

- het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht, het rechtszekerheidsbeginsel 

en het vertrouwensbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur; en 

- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

De verzoekende partijen argumenteren dat het aangevraagde project op een ruime afstand is 

gelegen van een habitatrichtlijngebied, maar zich op 1,4 km afstand bevindt van het VEN-

gebied ‘Mandelhoek’. De overige VEN-gebieden zouden volgens de verzoekende partijen op 

meer dan 5 km van het projectgebied verwijderd zijn. Daarbij betogen de verzoekende partijen 

dat een groene voortoets werd toegevoegd aan het aanvraagdossier, en overeenkomstig de 

milieuwetgeving en geldende “Omzendbrief 2015” ontvankelijk en volledig werd bevonden. 

 

Aansluitend betogen de verzoekende partijen dat ze, op vraag van de adviesinstanties en de 

gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, een passende beoordeling en een 

verscherpte natuurtoets hebben toegevoegd aan de aanvraag. Volgens de verzoekende 

partijen blijkt uit die passende beoordeling dat er geen toename is van ammoniakdeposities 

op een speciale beschermingszone. 

 

Daarnaast blijkt volgens de verzoekende partijen uit de door haar opgestelde verscherpte 

natuurtoets dat er evenmin sprake is van onvermijdbare en onherstelbare schade. Uit de 

verscherpte natuurtoets zou naar de mening van de verzoekende partijen immers blijken dat 
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er een daling is van de impact binnen de VEN-gebieden en de impact bovendien onder 1% 

blijft ten aanzien van de kritische depositiewaarde voor de betrokken habitats. 

 

Vervolgens betogen de verzoekende partijen dat de gewestelijke 

omgevingsvergunningscommissie in haar advies een ministeriële instructiebrief van 2 mei 

2021 over een tijdelijke stikstofregeling hanteert voor het onderzoek naar de impact op het 

VEN-gebied. Naar het oordeel van de verzoekende partijen geldt die ministeriële instructiebrief 

en de daarin vervatte richtsnoeren evenwel enkel en alleen voor een toets aan 

habitatgebieden, en is deze instructiebrief dus niet van toepassing voor VEN-gebieden. Die 

ministeriële instructiebrief voert volgens de verzoekende partijen overigens een discriminerend 

beleid ten aanzien van de ammoniakemissies (NH3) binnen de landbouw enerzijds, en 

exploitaties met NOx-emissies anderzijds. 

 

Bovendien argumenteren de verzoekende partijen dat de bijdrage van het aangevraagde 

project ten aanzien van de kritische depositiewaarde lager is dan de meet- en aantoonbare 

nuldrempel vervat in de ministeriële instructiebrief van 2 mei 2021. De verzoekende partijen 

menen dat de verwerende partij onmogelijk kon oordelen dat de aanvraag onvermijdbare en 

onherstelbare schade in het VEN-gebied zou veroorzaken, omdat hun bijdrage zich onder die 

meet- en aantoonbare grens bevindt. Om die reden houdt de verwerende partij volgens de 

verzoekende partijen evenmin rekening met de wetenschappelijke gegevens vervat in de 

passende beoordeling en de verscherpte natuurtoets.  

 

De verzoekende partijen argumenteren daarenboven dat ze zich tijdens de administratieve 

beroepsprocedure akkoord konden verklaren met een vergunning van bepaalde duur tot en 

met 31 december 2030. Die vergunning van bepaalde duur zou volgens de verzoekende 

partijen reeds impliciet een omvorming van de niet-ammoniakemissiearme stalsystemen naar 

ammoniakemissiearme stalsystemen betekenen. Door alsnog de vergunning te weigeren met 

de motivering dat de ammoniakemissies vermijdbare schade uitmaken in de zin van artikel 16 

van het Natuurdecreet, menen de verzoekende partijen dat de verwerende partij de aanvraag 

onvoldoende onderzocht en de bestreden beslissing foutief motiveerde. 

 

Ten slotte betogen de verzoekende partijen dat ze na het ongunstige advies van de 

gewestelijke omgevingsvergunningscommissie een voorstel hebben gedaan om PAS-

maatregelen te nemen. Dit voorstel hield volgens de verzoekende partijen een vermindering 

van het aantal zeugen in, en dus een daling van de ammoniakuitstoot. Door hierover 

vervolgens geen uitspraak te doen in de bestreden beslissing, nam de verwerende partij naar 

het oordeel van de verzoekende partijen niet de totaliteit van de vergunningsaanvraag in acht. 
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2. 

2.1 

De verwerende partij argumenteert dat het tweede middel van de verzoekende partijen 

onontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen de ministeriële instructiebrief van 2 mei 2021 

en de daarbij gepaarde gaande richtsnoeren.  

 

Volgens de verwerende partij is de vergunning voor het aangevraagde project nog steeds 

terecht geweigerd omwille van onverenigbaarheden met respectievelijk artikel 16 en 26bis van 

het Natuurdecreet. Die elementen maken volgens de verwerende partij draagkrachtige 

weigeringsmotieven uit. Naar de mening van de verwerende partij doet de kritiek op de 

ministeriële instructiebrief van 2 mei 2021 daaraan geen afbreuk. In de bestreden beslissing 

heeft de verwerende partij immers geen gebruik gemaakt van die ministeriële instructiebrief. 

De verwerende partij meent dan ook dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij de 

aangevoerde kritiek op de ministeriële instructiebrief van 2 mei 2021. 

 

2.2 

Daarnaast repliceert de verwerende partij dat uit de adviezen van het Agentschap voor Natuur 

en Bos en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie blijkt dat het aangevraagde 

project door haar ammoniakemissies een bijdrage levert aan de kritische depositiewaarde van 

de habitattypen binnen het VEN-gebied ‘Het Ardooieveld’. Op basis van die informatie meent 

de verwerende partij dat ze in de bestreden beslissing terecht kon oordelen dat er sprake is 

van natuurschade. Uit de aanvraag blijkt volgens de verwerende partij niet hoe die 

natuurschade kan worden hersteld, zodat er een schending van artikel 26bis van het 

Natuurdecreet voorligt. 

 

De verwijzing door de verzoekende partijen naar de grens in de ministeriële instructiebrief van 

2 mei 2021 waaruit geen meet- of aantoonbare effecten op speciale beschermingszones 

zouden blijken, kan volgens de verwerende partij niet worden bijgetreden. Met die stelling gaan 

de verzoekende partijen volgens de verwerende partij voorbij aan het verschillende regime dat 

geldt voor respectievelijk een gebied binnen een speciale beschermingszone en binnen het 

Vlaams Ecologisch Netwerk. Volgens de verwerende partij houdt artikel 26bis van het 

Natuurdecreet geen schadedrempel in zodat elke (kans op een) vorm van onvermijdbare en 

onherstelbare schade voldoende is om een vergunning te weigeren. Om die reden valt ook het 

effect van de aanvraag binnen het toepassingsbereik van artikel 26bis van het Natuurdecreet. 

Aansluitend betoogt de verwerende partij dat de bestreden beslissing niet de ministeriële 

instructiebrief van 2 mei 2021 hanteert.  
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Bovendien argumenteert de verwerende partij dat zij terecht kon oordelen dat de aanvraag 

eveneens de natuurtoets vervat in artikel 16, §1 van het Natuurdecreet schendt. Volgens de 

verwerende partij kwalificeren de ammoniakemissies binnen de aanvraag als vermijdbare 

schade: ammoniakemissiearme stalsystemen hadden immers binnen de traditionele 

stalsystemen V3a, V3b, V4, V5 en V6 bepaalde emissies kunnen vermijden.   

 

Ten slotte antwoordt de verwerende partij dat ze niet gehouden was om rekening te houden 

met het voorstel van de verzoekende partijen om nog PAS-maatregelen te nemen. Dat voorstel 

werd volgens de verwerende partij immers opgeladen op het digitale Omgevingsloket als 

“bijkomende informatie”. Naar analogie met de wijzigingslus, meent de verwerende partij dat 

ze niet moet motiveren waarom ze die bijkomende PAS-maatregelen niet in acht heeft 

genomen.  

 

3. 

In hun wederantwoordnota voegen de verzoekende partijen niets wezenlijk toe. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verwerende partij betwist het belang van de verzoekende partijen bij hun tweede middel in 

zoverre ze verwijzen naar de ministeriële instructiebrief van 2 mei 2021 en de daarbij gepaard 

gaande richtsnoeren. De wettigheidskritieken van de verzoekende partijen zouden de 

beoordeling over de verenigbaarheid van de aanvraag met respectievelijk artikel 16, §1 en 

26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet niet viseren. Bovendien zou de bestreden 

beslissing niet zijn gesteund op de ministeriële instructiebrief van 2 mei 2021. 

 

In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen aan dat de verwerende partij foutief 

oordeelde dat er sprake is van onvermijdbare en onherstelbare schade in de zin van artikel 

26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet. De verzoekende partijen verwijzen onder meer 

naar en steunen zich daarbij op de ministeriële instructie van 2 mei 2021 betreffende de 

beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of 

activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden (hierna: 

ministeriële instructie van 2 mei 2021) en de richtsnoeren bij de toepassing van het tussentijds 

kader voor NH3-emissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties 

(hierna: richtsnoeren). 
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In die optiek valt de vraag of de verzoekende partijen wettigheidskritieken kunnen putten uit 

de ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de richtsnoeren daarbij, samen met de grond van 

de zaak. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

2. 

Artikel 16, §1 van het Natuurdecreet voert de zorgplicht in voor de bevoegde overheid. De 

zorgplicht, die geconcretiseerd wordt in de ‘natuurtoets’, houdt voor elke bevoegde overheid 

de verplichting in ervoor te zorgen dat door het toelaten van een handeling of activiteit geen 

vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan, ongeacht de aard of het voorwerp van de 

aanvraag, en ongeacht de planologische bestemming van het gebied. 

 

Luidens artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet mag de overheid geen toestemming 

of vergunning verlenen voor een activiteit “die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de 

natuur in het [Vlaams Ecologisch Netwerk] kan veroorzaken”.  

 

In de parlementaire voorbereiding wordt vermijdbare schade omschreven als “schade die kan 

vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bvb. met andere 

materialen, op een andere plaats,...)”. Onvermijdbare schade is “de schade die men hoe dan 

ook zal veroorzaken, op welke wijze men de activiteit ook uitvoert”. Onvermijdbare schade die 

hersteld kan worden, mag worden veroorzaakt. Herstel staat voor “een herstel van de schade 

(…) op de plaats van beschadiging met een kwantitatief en kwalitatief gelijkaardige habitat als 

deze die er voor de beschadiging aanwezig was” (Parl.St. Vl.Parl. 2001-02, nr. 967/1, 17 en 

20). 

 

3. 

In de bestreden beslissing situeert de verwerende partij het aangevraagde project op 1,4 km 

van het dichtstbijzijnde VEN-gebied ‘Het Ardooieveld’, wat geen geschilpunt vormt tussen de 

partijen.  

 

Het is ook niet betwist dat het aangevraagde project in de gewenste toestand 

ammoniakemissies aan de (ruimere) omgeving bijdraagt. Evenmin betwisten de partijen dat 

de aanvraag in de gewenste toestand een maximale bijdrage van 0,88% teweeg brengt ten 

aanzien van de kritische depositiewaarde van de getroffen gevoelige habitat (habitattype 9120 

‘Eiken-Beukenbossen op zure bodems’) voor verzuring en eutrofiëring.  

 



 

RvVb - 11 

De verzoekende partijen betwisten in hun tweede middel in essentie wel dat die bijdrage wordt 

gekwalificeerd als schade in de zin van artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet. 

 

4. 

De verwerende partij beoordeelt in de bestreden beslissing de verenigbaarheid van het 

aangevraagde project met respectievelijk artikel 26bis, §1, eerste lid en artikel 16, §1 van het 

Natuurdecreet, onder meer als volgt: 

 

“… 

Natuurtoets 

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied is Ardooieveld op 1.400 m ten noorden van het bedrijf. 

 

Artikel 26bis van het Natuurbehoudsdecreet bepaalt (eigen benadrukking): 

(…) 

 

In de rechtspraak wordt een duidelijk onderscheid gemaakt dat er slechts een vergunning kan 

worden verleend voor een activiteit met mogelijke effecten op een VEN-gebied, indien blijkt dat 

deze effecten niet leiden tot onvermijdbare en onherstelbare schade (zie o.m. RvVb 29 januari 

2019, nr. RvVb-A-1819-0530, vzw MILIEUFRONT OMER WATTEZ). 

 

Conform het advies van ANB en GOVC wordt geoordeeld dat de ammoniakemissies van het 

voorliggende bedrijf die leiden tot een bijdrage van 0,88% van de KDW van habitattypen in het 

VEN-gebied natuurschade uitmaakt. Uit het voorliggende dossier blijkt evenwel op geen enkele 

wijze hoe deze schade zou kunnen worden hersteld. Uit de voorliggende gegevens blijkt dus 

niet dat de voorgenomen activiteit geen onvermijdbare of onherstelbare schade aan het VEN-

gebied zou kunnen veroorzaken. 

 

Artikel 16, § 1, van het Natuurbehoudsdecreet bepaalt bovendien: 

(…) 

 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat met “vermijdbare schade” wordt bedoeld: “die 

schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bv. Met 

andere materialen, op een andere plaats, ...)”. Onvermijdbare schade is dan “de schade die 

men hoe dan ook zal veroorzaken, op welke wijze men de activiteit ook uitvoert” (Parl. St . 

Vl.Parl. 2001- 02, nr. 967/1, p. 17). Vermijdbare schade moet worden begrepen als schade die 

de aanvrager kan vermijden door het aanpassen van de gevraagde handelingen, door het 

nemen van bepaalde voorzorgsmaatregelen, die in de praktijk haalbaar zijn en die niet leiden 

tot de ondoeltreffendheid van de aanvraag. Om toepassing te maken van de natuurtoets dient 

geen drempelwaarde wat betreft vermijdbare schade te worden overschreden. Dit onderzoek is 

niet gelijk te schakelen met een passende beoordeling bij het onderzoek naar een mogelijke 
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betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken in een speciale beschermingszone 

volgens artikel 36ter Natuurdecreet (RvVb 14 november 2017, nr. RvVb/A/1718/0226, Biebaut). 

 

Uit een beslissing over een vergunningsaanvraag, of minstens uit de stukken van het dossier, 

moet blijken dat de vergunningverlenende overheid de door artikel 16 Natuurbehoudsdecreet 

opgelegde zorgplicht is nagekomen. Overeenkomstig de aangehaalde bepaling, dient elke 

overheid die wordt gevat door een vergunningsaanvraag er zorg voor te dragen dat door het 

opleggen van voorwaarden of het weigeren van de vergunning er geen vermijdbare schade aan 

de natuur ontstaat (RvS 8 november 2018, nr. 242.878, VZW NATUURPUNT BEHEER). 

 

In een ander arrest oordeelde de Raad van State als volgt over de zorgplicht (RvS 2 februari 

2017, nr. 237.267, Vermeiren – eigen benadrukking): 

(…) 

In de motivering van het bestreden besluit erkent de verwerende partij dat “ter hoogte van [de 

habittattypes] 9120 en 91EO [...] een belangrijke bijdrage [wordt] geleverd aan de kritische 

last (negatief effect), aangezien deze meer dan 10% bedraagt”, dat “[u]it de modellering die 

gebeurde t.o.v. beschermde gebieden die gelegen zijn op Vlaams grondgebied, valt af te leiden 

dat de verzurende en vermestende depositie in zeer hoge mate in het deelgebied ‘Wildelanden’ 

zal belanden” en dat “[i]n het betreffende natuurgebied […] soorten voor[komen] die in 

Nederland door de Flora- en Faunawet beschermd worden, alsook soorten die zijn opgenomen 

in bijlage IV van de Europese habitatrichtlijn”.  

In zoverre de verwerende partij niettemin stelt dat de vergunde exploitatie geen “significant” 

negatief effect veroorzaakt op de in de omgeving aanwezige natuurwaarden, moet hieruit 

worden afgeleid dat zij aanneemt dat de beoogde activiteiten - al dan niet vermijdbare - 

schade aan de natuur zullen toebrengen. De bewering dat die schade niet “significant” 

wordt genoemd doet niets af aan deze vaststelling. 

(…) 

 

Uit de rechtspraak van de Raad van State moet worden afgeleid dat ammoniakemissies die als 

niet-significant zouden worden beoordeeld, nog steeds vermijdbare schade kunnen uitmaken 

in de zin van artikel 16 Natuurbehoudsdecreet . 

 

De geplande ammoniakemissies zullen een bijdrage zullen leveren aan de kritische last van de 

aanwezige habitats, onder meer aanwezig in het VEN-gebied. De depositie van verzurende en 

vermestende stoffen door de ammoniakemissie kunnen een nefast effect hebben op de 

aanwezige natuurwaarden. 

 

Het blijkt ontegensprekelijk dat de bestaande stallen die niet-ammoniakemissiearm zijn 

uitgevoerd zullen zorgen voor ammoniakemissies. Deze emissies zouden echter gedeeltelijk 

kunnen worden vermeden indien deze stallen zouden worden omgevormd tot 
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ammoniakemissiesarme stalsystemen. Op grond van het voorliggende gegevens kan dus niet 

worden uitgesloten dat geen emissies – en dus (mogelijke) schade aan natuurwaarden zoals 

onder meer aanwezig in het nabije VEN-gebied – kunnen worden vermeden. In toepassing van 

de zorgplicht van artikel 16 Natuurbehoudsdecreet moet de vergunning worden geweigerd. De 

omstandigheid dat in de toekomst mogelijk zal worden onderzocht hoe de bestaande stallen 

kunnen worden omgevormd doet aan het voorgaande geen afbreuk: de toets van artikel 16 

Natuurbehoudsdecreet dient immers te gebeuren in het kader van de voorliggende 

vergunningsaanvraag en kan niet worden uitgesteld naar een onbepaald tijdstip in de toekomst. 

 

Decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2 tot en met artikel 4.3.8 van de VCRO 

Direct werkende normen (artikel 4.3.3 van de VCRO). 

Uit bovenstaande blijkt dat de aanvraag de natuurtoets niet doorstaat. Een vergunning kan niet 

worden verleend voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur 

in het VEN kan veroorzaken. Artikel 16 en 26bis van het decreet betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu wordt geschonden. 

…” 

 

5. 

In haar betoog bij het tweede middel verwijzen de verzoekende partijen herhaaldelijk naar de 

ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de bijhorende richtsnoeren.  

 

De adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos en de gewestelijke 

omgevingsvergunningscommissie verwijzen naar de ministeriële instructie van 2 mei 2021 en 

de bijhorende richtsnoeren bij hun beoordeling van de verscherpte natuurtoets. Niettemin moet 

worden vastgesteld dat deze adviesinstanties de ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de 

bijhorende richtsnoeren voornamelijk hanteren bij de beoordeling of het aangevraagde project 

maatregelen neemt om de ammoniakemissies te reduceren.  

 

Uit de motieven in de bestreden beslissing blijkt evenwel niet dat de verwerende partij zich bij 

de beoordeling van de verscherpte natuurtoets heeft gesteund op die ministeriële instructie 

van 2 mei 2021 of de bijhorende richtsnoeren. Weliswaar steunt de verwerende partij zich op 

de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos en de gewestelijke 

omgevingsvergunningscommissie om te oordelen dat de ammoniakemissies van het 

aangevraagde project een bijdrage leveren aan de kritische depositiewaarde van het getroffen 

gevoelige habitattype. Die beoordeling in de voormelde adviezen staat evenwel los van de 

beoordeling aan de hand van de ministeriële instructie van 2 mei 2021 of de bijhorende 

richtsnoeren. 
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Dit geldt des te meer voor de beoordeling door de verwerende partij van de natuurtoets zoals 

vervat artikel 16, §1 van het Natuurdecreet. Bij die beoordeling in de bestreden beslissing 

verwijst de verwerende partij niet naar de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos 

en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie noch naar de ministeriële instructie van 

2 mei 2021 en de bijhorende richtsnoeren om te oordelen dat de bijdrage van 

ammoniakemissies ten aanzien van de kritische depositiewaarde van de betrokken habitattype 

schade vormt.  

 

In zoverre de verzoekende partijen oordelen dat de verwerende partij de ministeriële instructie 

van 2 mei 2021 of de bijhorende richtsnoeren toepast in de bestreden beslissing, mist het 

tweede middel juridische grondslag. 

 

6. 

6.1 

Evenmin kunnen de verzoekende partijen zich steunen op die ministeriële instructie van 2 mei 

2021 of de bijhorende richtsnoeren om te argumenteren dat de bijdrage van het aangevraagde 

project ten aanzien van de kritische depositiewaarde van de getroffen gevoelige habitat voor 

verzuring en eutrofiëring niet meetbaar of aantoonbaar zou zijn en om die reden niet 

kwalificeert als schade in de zin van artikel 16, §1 of artikel 26bis, §1, eerste lid van het 

Natuurdecreet.  

 

Die argumentatie van de verzoekende partijen mag, ten overvloede, overigens opmerkelijk 

worden genoemd. De verzoekende partijen bekritiseren immers in het tweede middel de 

vermeende toepassing van de ministeriële instructie van 2 mei 2021 ten aanzien van VEN-

gebieden en bestempelen de ministeriële instructie van 2 mei 2021 als onwettig en 

discriminerend (tussen verschillende exploitaties van stikstofemissies). Tegelijkertijd steunen 

de verzoekende partijen zich wel op de inhoud van de ministeriële instructie van 2 mei 2021 

om te staven dat de ammoniakemissies van het aangevraagde project niet aantoonbaar of 

meetbaar zouden zijn, en daardoor niet te kwalificeren zijn als schade. Een dergelijke houding 

komt als tegenstrijdig voor. 

 

6.2 

Daarenboven gaat het betoog van de verzoekende partijen uit van een verkeerde invulling van 

de verscherpte natuurtoets vervat in artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet, die te 

onderscheiden is van de regeling inzake speciale beschermingszones besloten in artikel 36ter, 

§4 van het Natuurdecreet.  
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De verscherpte natuurtoets in artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet houdt, zoals 

reeds aangehaald, immers in dat een overheid geen toestemming of vergunning kan verlenen 

voor activiteiten die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan 

veroorzaken, behalve om dwingende redenen van groot openbaar belang op grond van artikel 

26bis, §3 van het Natuurdecreet.  

 

Daarentegen houdt de beoordeling vervat in artikel 36ter, §4 van het Natuurdecreet in dat een 

overheid die onder meer over een vergunningsaanvraag moet beslissen, slechts die 

vergunning toestaat indien de uitvoering van de activiteiten geen betekenisvolle aantasting 

van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken. 

In het kader daarvan definieert artikel 2, 30° van het Natuurdecreet de ‘betekenisvolle 

aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone’ als volgt: 

 

“een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken 

van een speciale beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn 

voor de staat van instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de betreffende 

speciale beschermingszone is aangewezen of voor de staat van instandhouding van de 

soort(en) vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover voorkomend in de betreffende speciale 

beschermingszone” 

 

De bescherming van het VEN beoogt een algehele doelstelling van natuurbehoud. Onder 

natuurbehoud wordt verstaan “het instandhouden, herstellen en ontwikkelen van de natuur en 

het natuurlijk milieu door natuurbescherming, natuurontwikkeling en natuurbeheer en het 

streven naar een zo groot mogelijke biologische diversiteit in de natuur en naar een gunstige 

staat van instandhouding van habitats en soorten” (artikel 2, 10° van het Natuurdecreet). Met 

de natuur wordt bedoeld “de levende organismen, hun habitats, de ecosystemen waarvan zij 

deel uitmaken en de daarmee verbonden uit zichzelf functionerende ecologische processen, 

ongeacht of deze al dan niet voorkomen in aansluiting op menselijk handelen, met uitsluiting 

van de cultuurgewassen, de landbouwdieren en de huisdieren” (artikel 2, 7° van het 

Natuurdecreet). 

 

De speciale beschermingszones zijn meer specifiek gericht op de instandhouding van in het 

wild levende vogelsoorten en van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 

plantensoorten, in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Ze hebben dus 

een specifieke doelstelling. Speciale beschermingszones kunnen weliswaar deel uitmaken 

van het VEN, maar kunnen ook buiten het VEN gelegen zijn. Anders dan voor het VEN, gelden 

voor de speciale beschermingszones bijzondere instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien 
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van de betrokken soorten of habitats. De mogelijke gevolgen van een activiteit moeten worden 

beoordeeld “in het licht van de specifieke bijzonderheden en milieukenmerken van het 

beschermde gebied waarop de activiteit betrekking heeft, waarbij met name rekening moet 

worden gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen” (Parl.St. Vl.Parl. 2001- 02, nr. 967/1, 

35). 

 

De bescherming van het VEN enerzijds, en de speciale beschermingszones anderzijds, heeft 

dus een verschillende focus en finaliteit. Daaruit vloeit eveneens een verschillende maatstaf 

voor de natuurtoets voort, met name het criterium van onvermijdbare en onherstelbare schade 

aan de natuur in het geval van artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet, en het 

criterium van een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken in het geval van 

artikel 36ter, §4 van het Natuurdecreet (GwH 27 juni 2019, nr. 103/2019). 

 

Met het betoog dat de toekomstige ammoniakemissies van het aangevraagde project - volgens 

de grens van de nuldrempel (0,3 kg N ha-1 j-1) bepaald in de ministeriële instructie van 2 mei 

2021 en de daarbij horende richtsnoeren - niet aantoonbaar of meetbaar zouden zijn, enten 

de verzoekende partijen zich verkeerdelijk op het criterium van een betekenisvolle aantasting 

van de natuurlijke kenmerken.  

 

De argumentatie dat de toekomstige bijdrage van de ammoniakemissies ten aanzien van de 

kritische depositiewaarde van de getroffen gevoelige habitattypen binnen het VEN-gebied ‘Het 

Ardooieveld’ voor verzuring en eutrofiëring, volgens de verzoekende partijen slechts een niet-

meetbare of aantoonbare “theoretische bijdrage” zou betreffen, doet dan ook geen afbreuk 

aan de conclusie in de bestreden beslissing dat deze bijdrage onvermijdbare schade in de zin 

van artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet vormt. Artikel 26bis, §1, eerste lid van 

het Natuurdecreet voorziet immers niet in een expliciete schadedrempel. De verwerende partij 

voert dan ook terecht aan dat alleen al een kans op onvermijdbare en onherstelbare schade 

en dus zelfs niet-betekenisvolle effecten, voldoende is om een vergunning te weigeren. 

 

Overigens maken de verzoekende partijen niet aannemelijk dat de verwerende partij de 

wetenschappelijke gegevens van de passende beoordeling en de verscherpte natuurtoets in 

het aanvraagdossier foutief heeft beoordeeld. Ook dit door de verzoekende partijen 

aangeleverde document in het aanvraagdossier steunt voor de verscherpte natuurtoets 

immers op het verkeerde uitgangspunt dat de bijdrage van de ammoniakemissies in de 

aanvraag “dermate klein” is dat ze volgens de ministeriële instructies niet aantoonbaar, 

meetbaar of bewijsbaar is, zodat ze niet zou kunnen kwalificeren als onvermijdbare schade in 

de zin van artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet. 



 

RvVb - 17 

 

De verzoekende partijen beperken hun tweede middel enkel tot de argumentatie dat de 

toekomstige bijdrage van de ammoniakemissies geen schade aan de natuur vormt. Zij voeren 

geen wettigheidskritieken aan ten aanzien van de motieven in de bestreden beslissing dat de 

aanvraag niet duidt hoe de onvermijdbare schade hersteld zou kunnen worden. Evenmin 

bekritiseren zij de motieven over de kwalificatie van de ammoniakemissies van de niet-

ammoniakemissiearme stalsystemen als vermijdbare schade in de zin van artikel 16 van het 

Natuurdecreet. 

 

6.3 

Het gegeven dat de verzoekende partijen via een bericht op het digitale Omgevingsloket een 

voorstel hebben gedaan om 79 zeugen binnen de aanvraag “in te leveren” om de toekomstige 

ammoniakemissies alsnog te laten dalen, doet daaraan geen afbreuk. Los van de vaststelling 

dat de verzoekende partijen dit voorstel één dag voor de bestreden beslissing hebben 

ingediend, maken de verzoekende partijen niet aannemelijk dat de verwerende partij hierdoor 

tot een andersluidende natuurtoets had moeten besluiten.  

 

Ten slotte voert de verwerende partij terecht aan dat ze geenszins verplicht is een 

wijzigingsverzoek - waarbij het overigens onduidelijk is of het voorstel van de verzoekende 

partijen als zodanig is te begrijpen - toe te staan. Verder wordt benadrukt dat het gebruik 

maken van de wijzigingslus geen recht is en dat de verwerende partij niet verplicht is te 

motiveren waarom ze het wijzigingsverzoek niet toestaat. 

 

Het middel wordt verworpen. 

B. Eerste middel 

Als de bestreden beslissing op verschillende motieven steunt, die de beslissing elk op zich 

kunnen verantwoorden, moeten de verzoekende partijen de onwettigheid van alle 

determinerende motieven aantonen opdat tot vernietiging kan worden overgegaan. De 

ontstentenis van gegronde grieven tegen één van de determinerende weigeringsmotieven leidt 

noodzakelijk tot de vaststelling dat de bestreden beslissing onaangetast haar geldigheid 

bewaart, en dat iedere andere kritiek hierop in principe moet worden beschouwd als kritiek op 

een overtollig motief die niet tot vernietiging kan leiden. 

 

Uit de beoordeling van het tweede middel blijkt dat de bestreden beslissing nog steeds wordt 

gedragen door de determinerend weigeringsmotieven over de schending van artikel 16, §1 en 
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artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet. Dit leidt noodzakelijk tot de vaststelling dat 

het eerste middel moet worden beschouwd als kritiek op een overtollig motief en niet tot 

vernietiging kan leiden. 
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VI. Beslissing  

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

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

verwerende partij, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 1 september 2022 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Julie SUYS Karin DE ROO 
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