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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 15 september 2022 met nummer RvVb-A-2223-0044 

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0088-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Noël VAN CEUNEBROUCKE 

 

met woonplaatskeuze te 9690 Kluisbergen, Driesstraat 15 

 

2. Geert DEPAEPE 

 

met woonplaatskeuze te 9690 Kluisbergen, Driesstraat 15 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende partij 

 

Lode VAN WAMBEKE 

 

vertegenwoordigd door advocaten Erika RENTMEESTERS en 

Laura VANDERVOORT met woonplaatskeuze te 9100 Sint-

Niklaas, Vijfstraten 57-59 

 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 30 september 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 12 augustus 2021, waarmee aan 

de tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het verder exploiteren 

en veranderen van een zeugenhouderij (omgevingsnummer: OMV_2020051047). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Kluisbergen van 14 oktober 

2020 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9690 Kwaremont (Kluisbergen) aan de Stooktestraat 4 en heeft als kadastrale 

omschrijving Kluisbergen (Kwaremont), afdeling 3, sectie A, nummers 540G, 540H en 540K. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 4 

augustus 2022 

 

De heer Noël VAN CEUNEBROUCKE voert het woord voor de verzoekende partijen. Advocaat 

Laura VANDERVOORT voert het woord voor de tussenkomende partij. 

 

De verwerende partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, verschijnt niet op de zitting. 

III. Feiten 

1. 

Op 21 april 2020 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

verder exploiteren en veranderen van een zeugenhouderij gelegen in Kwaremont 

(Kluisbergen) aan de Stooktestraat 4. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit (hierna: IIOA).  

 

De tussenkomende partij beoogt met de aanvraag een hernieuwing van de milieuvergunning 

van 30 oktober 2001 (of verdere exploitatie van de IIOA) en de verandering door wijziging en 

uitbreiding.  
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Het betreft in hoofdzaak een herindeling van de varkens, een reductie van het aantal 

stalplaatsen voor vleesvarkens en een uitbreiding met stalplaatsen voor biggen. Tevens wordt 

een volledige actualisatie van de opgenomen ingedeelde activiteiten beoogd.  

 

In de bestreden beslissing wordt de aanvraag tot het verder exploiteren en veranderen van 

een zeugenhouderij als volgt samengevat:  

 

“… 

- de hernieuwing van:  

• de vergunning van 26 april 2001 en verdere; 

- de wijziging door:  

• een herschikking en reductie van de plaatsen voor vleesvarkens (-411 plaatsen); 

• een vermindering van de opslag van dierlijke mest door aanpassing naar de reële 

situatie (-920 m³);  

• een vermindering van de opslag van mazout door actualisatie naar de werkelijke 

situatie (-0,63 ton);  

• het niet langer van toepassing zijn van de opslag van 400 liter olie;  

• het niet langer van toepassing zijn van de grondwaterwinning; 

- de uitbreiding met/van: 

• het vervangen van de vleesvarkensplaatsen door biggenplaatsen (+500 plaatsen);  

• de opslag van 200 liter voedingszuur in een vat;  

- de herrubricering van:  

• de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, 

ed.) overeenkomstig de CLP-verordening. 

…” 

 

De percelen liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (gewestplan ‘Oudenaarde’). 

 

De percelen liggen op ongeveer 155 m van het VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) “De 

Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg” en 1.466 m van het VEN-gebied “De Vallei 

van de Bovenschelde Zuid”.  

 

Daarnaast zijn de aanvraagpercelen ook gelegen op 1.250 m van de speciale 

beschermingszone (hierna: SBZ) “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse 

bossen”, die deel uitmaakt van het Natura-2000 netwerk.  
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2. 

Tijdens het eerste openbaar onderzoek dat loopt van 21 mei 2020 tot en met 20 juni 2020 

wordt één bezwaarschrift ingediend door verschillende omwonenden, waaronder de 

verzoekende partijen.  

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (hierna: ANB) adviseert op 2 juni 2020 ongunstig. 

 

Op 17 juli 2020 dient de tussenkomende partij een (eerste) wijzigingsverzoek in om tegemoet 

te komen aan het ongunstig advies van het ANB. Er wordt onder meer een verscherpte 

natuurtoets bijgebracht. Het wijzigingsverzoek wordt door het college van burgemeester en 

schepenen van Kluisbergen op dezelfde datum aanvaard.  

 

Het ANB adviseert na het wijzigingsverzoek op 11 augustus 2020 opnieuw ongunstig.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van Kluisbergen verleent op 14 oktober 2020 

een omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

3. 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen samen met drie andere omwonenden 

op 18 november 2020 bestuurlijk beroep aan bij de verwerende partij. Op 20 november 2020 

wordt ook beroep aangetekend door een milieuvereniging.  

 

Op 25 januari 2021 dient de tussenkomende partij een (tweede) wijzigingsverzoek in waarbij 

ze een landschapsbedrijfsplan toevoegt, om tegemoet te komen aan de bijzondere 

voorwaarde uit de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Kluisbergen 

van 14 oktober 2020.  

 

Het ANB adviseert op 29 januari 2021 opnieuw ongunstig onder verwijzing naar adviezen uit 

eerste administratieve aanleg.  

 

Op 4 februari 2021 dient de tussenkomende partij opnieuw een (derde) wijzigingsverzoek in 

om tegemoet te komen aan het negatief advies van het ANB. De tussenkomende partij wijzigt 

de vergunningsaanvraag van een aanvraag van onbepaalde duur naar bepaalde duur, meer 

bepaald tot 31 december 2030.  

 

Zowel het wijzigingsverzoek van 25 januari 2021 en van 4 februari 2021 werden door de 

verwerende partij op 8 februari 2021 aanvaard.  
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Naar aanleiding van de ingediende wijzigingsverzoeken wordt een tweede openbaar 

onderzoek georganiseerd dat loopt van 16 februari 2021 tot 18 maart 2021. Er worden twee 

bezwaarschriften ingediend, waaronder één van de verzoekende partijen. 

 

De tussenkomende partij dient op 23 maart 2021 een replieknota in ter weerlegging van de 

bezwaren van de verzoekende partijen.  

 

Het ANB adviseert op 19 februari 2021 gunstig.  

 

De provinciale deskundige milieu adviseert op 25 maart 2021 ongunstig.  

 

Na de hoorzitting van 30 maart 2021 adviseert de provinciale 

omgevingsvergunningscommissie (hierna: POVC) op dezelfde datum ongunstig. In essentie 

wordt vastgesteld dat naar aanleiding van het arrest van de Raad van 25 februari 2021 (RvVb-

A-2021-0697), waardoor het toenmalig PAS-significantiekader niet langer rechtszeker kan 

worden toegepast, het aanvraagdossier te weinig informatie bevat om uit te sluiten of de 

exploitatie van het bedrijf een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen 

van de SBZ, en van de natuurwaarden van het VEN-gebied zal veroorzaken.  

 

Op 10 juni 2021 dient de tussenkomende partij een (vierde) wijzigingsverzoek in om tegemoet 

te komen aan de opmerkingen uit het POVC-verslag van 30 maart 2021. Ze voegt onder meer 

een passende beoordeling en een verscherpte natuurtoets toe. Het wijzigingsverzoek wordt 

door de verwerende partij op 18 juni 2021 aanvaard. Verder dient de tussenkomende partij op 

16 juni 2021 ook een aanvullende replieknota in.  

 

Op 22 juni 2021 dienen de verzoekende partijen een aanvullende replieknota in, als 

weerlegging van de replieknota’s van de tussenkomende partij van 23 maart 2021 en 16 juni 

2021. 

 

Naar aanleiding van het wijzigingsverzoek van 10 juni 2021 wordt een derde openbaar 

onderzoek georganiseerd dat loopt van 24 juni 2021 tot 23 juli 2021. Er wordt door de 

verzoekende partijen een bezwaarschrift ingediend.  

 

De provinciale deskundige milieu adviseert op 16 juli 2021 gunstig.  
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Na de hoorzitting van 20 juli 2021 adviseert de POVC op dezelfde datum om het beroep niet 

in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 12 augustus 2021 ongegrond en verleent een 

omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 

toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (hierna: 

Inrichtingsbesluit); 

- artikel 3 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet); 

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

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- het materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden beslissing strijdig is met de bestemming 

‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. De verwerende partij heeft in de bestreden 

beslissing niet concreet onderzocht, noch gemotiveerd of de aanvraag in overeenstemming is 

met de bestemming ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’.  

 

De exploitatie van het bedrijf kan volgens de verzoekende partijen niet los gezien worden van 

de gebouwen. Het feit dat de exploitatie zich reeds in bestaande gebouwen situeert, betekent 

tevens niet dat deze gebouwen niet meer in overeenstemming moeten zijn met artikel 15 

Inrichtingsbesluit. Het louter gegeven dat een landschapsintegratieplan is voorzien, maakt 
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volgens de verzoekende partijen nog niet dat de aanvraag verenigbaar kan worden geacht 

met de bestemming van het toepasselijke gewestplan.  

 

Dat met de bestreden beslissing een groenscherm als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd, 

maakt volgens de verzoekende partijen nog niet dat de aanvraag verenigbaar kan worden 

geacht met de bestemming ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. De verzoekende 

partijen betwijfelen verder of het in het aanvraagdossier vervat landschapsintegratieplan wel 

realiseerbaar en afdoende realistisch is. De bestreden beslissing zou ook niet verenigbaar zijn 

met het integratieprincipe conform artikel 3 Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

2. 

De verwerende partij merkt in de eerste plaats op dat de aanvraag geen stedenbouwkundige 

handelingen omvat, en dat deze louter de verdere exploitatie van de IIOA beoogt. 

Desalniettemin houdt de bestreden beslissing volgens de verwerende partij wel rekening met 

het gegeven dat de inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Ze 

herneemt daarbij de relevante passages uit de bestreden beslissing. Ze wijst bijkomend ook 

op het feit dat een landschapsintegratieplan werd vereist, hetgeen door middel van een 

wijzigingsverzoek aan het aanvraagdossier werd toegevoegd. Dit plan werd opgesteld door de 

provinciale dienst Landbouw en Platteland, en de daarin voorziene beplanting werd als 

bijzondere voorwaarde opgelegd in de bestreden beslissing.  

 

3. 

De tussenkomende partij benadrukt dat de aanvraag louter een milieutechnische aanvraag 

betreft voor de verlenging en verandering van bestaande activiteiten die binnen de bestaande 

gebouwen zullen plaatsvinden. Met de aanvraag worden geen stedenbouwkundige 

handelingen gevraagd.  

 

De gebouwen waarin de gevraagde hernieuwing van de exploitatie wordt voorzien, zijn reeds 

definitief vergund en hun inplanting kan niet meer ter discussie worden gesteld. De inplanting 

en impact van de bestaande gebouwen op het landschap werd reeds beoordeeld en de 

verenigbaarheid van beide volgt uit de bestaande stedenbouwkundig vergunde situatie. Dit 

blijkt volgens de tussenkomende partij ook uitdrukkelijk in de bestreden beslissing. Deze is 

dan ook op dit punt afdoende gemotiveerd.  

 

In de mate de verzoekende partijen kritiek leveren op de haalbaarheid van de groenbuffer 

voorzien in het landschapsintegratieplan, moet de geformuleerde kritiek volgens de 

tussenkomende partij als opportuniteitskritiek worden aangemerkt. De verzoekende partijen 
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zouden immers niet concreet aannemelijk maken dat de beoordeling van de verwerende partij 

in de bestreden beslissing kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

Verder merkt de tussenkomende partij op dat niet kan worden ingezien hoe de aanleg van een 

groenbuffer bij bestaande en vergunde gebouwen de schoonheidswaarde van het landschap 

en/of de geldende bestemmingsvoorschriften zou kunnen schenden. De opgelegde 

groenbuffer zorgt immers net voor een betere integratie in het omliggende landschap.  

 

De tussenkomende partij stelt dat ook in de bestreden beslissing uitgebreid wordt gemotiveerd  

waarom de bezwaren van de verzoekende partijen met betrekking tot de groenbuffer niet 

kunnen worden bijgetreden. De bestreden beslissing vermeldt volgens de tussenkomende 

partij daarbij terecht dat het landschapsintegratieplan werd opgesteld door de provinciale 

dienst Landbouw en Visserij, waardoor kan aangenomen worden dat de in het plan voorziene 

groenbuffer wel degelijk afdoende en uitvoerbaar is. Bovendien werd deze groenbuffer, 

conform het landschapsintegratieplan, als bijzondere voorwaarde in de bestreden beslissing 

opgelegd.  

 

De tussenkomende partij verwijst voor het overige nog naar wat ze over de groenbuffer heeft 

uiteengezet in haar replieknota van 23 maart 2021. Ze betwist verder dat een eerder opgelegd 

groenscherm, met name een beukenhaag, nooit gerealiseerd zou zijn. Hoogstens vormt 

dergelijk gegeven een aspect van handhaving.  

 

4. 

In hun wederantwoordnota herhalen de verzoekende partijen in essentie hoofdzakelijk de 

argumentatie uit hun inleidend verzoekschrift. Ze voegen daaraan nog toe dat de verwerende 

partij met de bestreden beslissing heeft nagelaten om te onderzoeken of het 

landschapsintegratieplan wel uitvoerbaar is en voldoet aan de definitie van een groenbuffer 

conform artikel 15.4.6.1 Inrichtingsbesluit.  

 

Ze merken ook op dat de groenbuffer uit de ‘vorige vergunning’ nooit gerealiseerd is. Dit 

element werd tijdens de administratieve beroepsfase opgeworpen, maar nooit verder 

onderzocht door de verwerende partij.  

 

De verzoekende partijen stellen verder dat ze in administratief beroep afdoende aangetoond 

hebben dat de voorziene groenbuffer onmogelijk ‘reglementair’ kan aangelegd worden. Ze 

hernemen in hun wederantwoordnota de concrete gegevens op basis waarvan ze menen dat 

het voorziene groenscherm (haagbeuk) aan de westelijke zijde onuitvoerbaar zou zijn.  
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De verwerende partij heeft de bestreden beslissing op grond van verkeerde en onvolledige 

informatie genomen. Minstens werden de argumenten van de verzoekende partijen inzake de 

onuitvoerbaarheid van de groenbuffer niet afdoende onderzocht en beantwoord. De loutere 

verwijzing in de bestreden beslissing naar het landschapsintegratieplan kan niet volstaan ter 

beantwoording van de door verzoekende partijen geformuleerde bezwaren.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen voeren in het eerste middel in essentie aan dat de verwerende partij 

het voorwerp van de aanvraag niet heeft getoetst aan het esthetische criterium zoals 

vastgelegd in artikel 15.4.6.1 van het Inrichtingsbesluit. Hierdoor zou de bestreden beslissing 

de betrokken gewestplanbestemming schenden.  

 

De verzoekende partijen betwisten verder het realiseerbaar karakter van de als bijzondere 

voorwaarde opgelegde groenbuffers en voeren aan dat in de bestreden beslissing niet 

afdoende werd geantwoord op hun bezwaren hierover. 

 

2. 

De procespartijen betwisten niet dat de percelen, waarop de bestreden beslissing betrekking 

heeft, gelegen zijn in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, waarvoor de in de artikelen 

11.4.1 en 15.4.6.1 Inrichtingsbesluit bepaalde bestemmingsvoorschriften gelden.  

 

Artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit bepaalt onder meer het volgende:  

 

“…  

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 

bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 

gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 

integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.  

...”  

 

Artikel 15.4.6.1 Inrichtingsbesluit luidt als volgt:  

 

“…  

De landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde 

beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling 
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te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die 

overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de 

schoonheidswaarde van het landschap niet in het gevaar brengen.  

…”  

 

Uit de samenlezing van de artikelen 11.4.1 en 15.4.6.1 Inrichtingsbesluit volgt dat de 

toelaatbaarheid van handelingen en werken in landschappelijke waardevolle agrarische 

gebieden op grond van een tweevoudig criterium getoetst moet worden: 1) een ‘planologisch 

criterium’, wat veronderstelt dat het vergunningverlenend bestuursorgaan nagaat of de te 

vergunnen werken in overeenstemming zijn met de bestemming agrarisch gebied, en 2) ‘een 

esthetisch criterium’, wat inhoudt dat de bedoelde werken in overeenstemming gebracht 

moeten kunnen worden met de eisen ter vrijwaring van het landschap. 

 

Die motieven moeten in feite juist en juridisch pertinent zijn, duidelijk vermeld worden in de 

bestreden beslissing zelf en duidelijk en afdoende weergeven waarom de bevoegde overheid 

de beslissing genomen heeft. 

 

Het komt aan de verwerende partij als vergunningverlenend bestuur toe om te beoordelen of 

een aanvraag die is gelegen in landschappelijk waardevol gebied, kan toegelaten worden in 

de zin van voormeld artikel 15.4.6.1. van het Inrichtingsbesluit. De Raad is daarbij enkel 

bevoegd tot het toetsen van de wettigheid van de bestreden beslissing. Hij dient in de 

uitoefening van het hem opgedragen wettigheidstoezicht wel na te gaan of de verwerende 

partij haar 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 haar besluit is kunnen komen. 

 

3. 

De Raad stelt vast, zoals de verwerende en de tussenkomende partij aangeven, dat met de 

voorliggende aanvraag geen stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd. Het 

betreft louter een aanvraag tot de verandering, actualisering en verlenging van een IIOA.  

 

De verzoekende partijen betwisten dit evenwel en stellen dat met de voorliggende aanvraag 

ook stedenbouwkundige handelingen dienden te worden aangevraagd met betrekking tot de 

mestkelder en de funderingen van de stallen. Deze constructies zouden namelijk “tijdens de 

verbouwingswerken” niet uitgevoerd zijn “volgens de ingediende plannen”.  
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De verzoekende partijen menen dus dat een bouwovertreding voorligt voor de mestkelder en 

de funderingen van de stallen, en dat hieraan tegemoet gekomen diende te worden met de 

voorliggende aanvraag. De opvatting van de verzoekende partijen kan evenwel niet worden 

bijgetreden. De verzoekende partijen tonen immers niet aan dat met de voorliggende aanvraag 

wel stedenbouwkundige handelingen zouden worden aangevraagd. Ze zijn louter van mening 

dat dit wel moest gebeuren.  

 

Het gegeven dat de mestkelder en de funderingen niet conform de ‘ingediende plannen’ 

werden uitgevoerd, betreft een mogelijke bouwovertreding, wat een aspect betreft van 

handhaving. De Raad is niet bevoegd om zich hierover uit te spreken. De bestreden beslissing 

stelt in dit verband ook terecht het volgende: 

 

“… 

Appellant beweert dat de mestkelders niet werden uitgevoerd zoals vergund (minder diep) en 

dat een waterkelder zonder vergunning werd gerealiseerd.  

 

Op basis van voorliggende aanvraag kan niet worden nagegaan of de vergunning van 2001 al 

dan niet correct werd uitgevoerd. De provincie heeft evenmin de bevoegdheid om aan 

handhaving te doen. Indien appellant een bouwovertreding wil aankaarten, moet hij zich 

hiervoor wenden tot de gemeente of de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur.  

 

Appellant toont bovendien niet aan dat de mestkelders anders werden uitgevoerd dan vergund 

(hoewel in het beroepschrift wordt aangehaald “met quasi zekerheid kunnen wij dit aantonen.”) 

…” 

 

Uit het aanvraagdossier blijkt dat louter de vergunde opslagcapaciteit aan dierlijke mest wordt 

geactualiseerd, nu in het verleden de maximale mestopslagcapaciteit te groot zou zijn 

berekend. Er wordt stedenbouwkundig niets gewijzigd. Daarnaast wordt ook verklaard dat 

geen stabiliteitswerken zullen worden uitgevoerd. De verzoekende partijen tonen het 

tegendeel hiervan niet aan.  

 

4. 

Ongeacht de vaststelling dat de aanvraag louter betrekking heeft op ‘milieutechnische 

aspecten’ en geen stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd, bepaalt artikel 

5.3.1 DABM dat een vergunningverlenende overheid een omgevingsvergunning voor een IIOA 

moet weigeren wanneer deze:  
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“… 

1° onaanvaardbare risico’s of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door 

algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden herleid; 

2° in strijd is met: 

a) een wettelijke, decretale of reglementaire bepaling, ingesteld ter bescherming 

van de mens en het milieu tegen de risico’s en de hinder, afkomstig van de exploitatie 

van een ingedeelde inrichting of activiteit, voor zover daarvan niet op geldige wijze kan 

worden afgeweken; 

b) een stedenbouwkundig voorschrift of een verkavelingsvoorschrift, voor zover 

daarvan niet op geldige wijze kan worden afgeweken; 

  c) de goede ruimtelijke ordening. 

…” 

 

Uit artikel 5.3.1, 2°, b) DABM volgt dus dat de vergunningverlenende overheid de 

omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit weigert 

wanneer de exploitatie strijdt met een stedenbouwkundig voorschrift of een 

verkavelingsvoorschrift, voor zover daarvan niet op geldige wijze kan worden afgeweken.  

 

Gelet op voormeld artikel, kan de argumentatie van de verwerende en de tussenkomende 

partij, dat in voorliggend dossier de aanvraag niet dient getoetst te worden aan de 

gewestplanbestemming omdat het zou gaan om een “[louter] milieutechnische aanvraag voor 

(de verlenging en verandering) van bestaande activiteiten die binnen de bestaande gebouwen 

gebeuren”, niet worden bijgetreden.  

 

Ook wanneer de aanvraag louter een ingedeelde inrichting of activiteit omvat, dient conform 

artikel 5.3.1 DABM steeds de verenigbaarheid van de aanvraag met de toepasselijke 

stedenbouwkundige voorschriften, en aldus in casu, de gewestplanbestemming te worden 

nagegaan. Ook de argumentatie dat het zou gaan om reeds bestaande en vergunde stallen, 

maakt nog niet dat de daarin uitgevoerde exploitatie automatisch verenigbaar is met de 

bestemming van het betrokken gebied.  

 

Het staat dus vast dat de verwerende partij in voorliggend dossier de aanvraag moest toetsen 

aan de toepasselijke gewestplanbestemming, zijnde landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied.  
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5.1 

In de bestreden beslissing wordt de verenigbaarheid van de aanvraag met artikel 15.4.6.1 

Inrichtingsbesluit als volgt beoordeeld:  

 

“… 

Visueel  

 

Bij het dossier werd er middels een wijzigingsverzoek een recent landschapsbedrijfsplan, 

opgesteld door de provinciale dienst Landbouw en Platteland d.d. 13 januari 2021 (plannummer 

LKLU21-01F), toegevoegd.  

 

Tijdens het eerstvolgende plantseizoen dient de voorgestelde beplanting te worden 

gerealiseerd.  

 

De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden (o.a. het vervangen 

van afgestorven planten) teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden. 

 

Stavingsstukken van de groenaanplant dienen overgemaakt te worden aan de dienst Landbouw 

en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen (landbouw@oost-vlaanderen.be) met 

vermelding van de OVM-referentie van dit project, ten laatste 1 jaar nadat de nieuwe gebouwen 

in gebruik zijn genomen en ten laatste 3 jaar na het verlenen van de vergunning. Controle ter 

plaatse is mogelijk. Dit zal worden opgelegd als bijzondere voorwaarde. 

 

Bespreking planologische aspecten 

 

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.  

 

De inrichting ligt volgens het gewestplan ‘Oudenaarde’ in een landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied langsheen de Stooktestraat te Kluisbergen, en is in overeenstemming met de 

bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 

de gewestplannen. 

…” 

 

De verwerende partij legt vervolgens met de bestreden beslissing volgende voorwaarden op: 

 

“… 

14. Erfbeplanting - Landschapsintegratie  

a) Een winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg wordt voorzien 

overeenkomstig het erfbeplantingsplan/landschapsbedrijfsplan dat deel uitmaakt van het 

project, met name:  
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- het landschapsbedrijfsplan opgesteld door de dienst Landbouw &Platteland van het 

provinciebestuur Oost-Vlaanderen dd. 13 januari 2021 (plannummer: LKLU21-01F);  

b) Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het 

aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de 

geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend 

plantseizoen na het verlenen van de vergunning. 

c) De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden (o.a. het 

vervangen van afgestorven planten) teneinde de inkleding in het landschap optimaal te 

behouden.  

d) Stavingsstukken van de groenaanplant dienen overgemaakt te worden aan de dienst 

Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen (landbouw@oost-vlaanderen.be) 

met vermelding van de OVM-referentie van dit project, ten laatste 1 jaar nadat de nieuwe 

gebouwen in gebruik zijn genomen en ten laatste 3 jaar na het verlenen van de vergunning. De 

stavingsstukken omvatten minstens 3 foto’s van de nieuwe aanplant uit verschillende 

windrichtingen en een plantenlijst (soorten en aantallen). Controle ter plaatse is mogelijk. 

…” 

 

5.2 

Samen met de verzoekende partijen moet vastgesteld te worden dat de verwerende partij in 

de bestreden beslissing niet concreet onderzoekt of motiveert waarom de aanvraag de 

‘esthetische toets’ conform artikel 15.4.6.1 Inrichtingsbesluit doorstaat.  

 

De verwerende partij legt met de bestreden beslissing een landschapsintegratieplan (met 

aanleg groenbuffers) op als bijzondere voorwaarde. De verwerende partij erkent hiermee 

aldus, minstens impliciet, dat in voorliggend dossier een esthetische toets conform artikel 

15.4.6.1 Inrichtingsbesluit moet worden doorgevoerd. Een concreet onderzoek naar de 

verenigbaarheid van het bedrijf met de schoonheidswaarde van het omliggende landschap 

dringt zich dan ook op.  

 

Met betrekking tot het zogenaamde ‘esthetisch criterium’, dat voortvloeit uit artikel 15.4.6.1 

Inrichtingsbesluit, dient de bestreden beslissing de motieven aan te duiden op grond waarvan 

geoordeeld wordt waarom de aanvraag al dan niet de schoonheidswaarde van het landschap 

in het gedrang brengt en moet het een formele motivering bevatten betreffende de 

verenigbaarheid van de constructies met de schoonheidswaarde van het landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied. Deze motieven moeten in feite juist en in rechte pertinent zijn. Ze 

moeten duidelijk vermeld worden in de bestreden beslissing zelf en moeten op een duidelijke 

en afdoende wijze weergeven waarom de bevoegde overheid tot haar beslissing is gekomen 

dat het betrokken bedrijf inpasbaar is in het landschap.  
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Uit de hoger geciteerde overwegingen blijkt dat de verwerende partij met het oog op het 

doorstaan van de esthetische toets bijzonder belang hecht aan het zogenaamde 

‘landschapsintegratieplan’ dat in de loop van de procedure aan het dossier werd toegevoegd. 

Hoewel een landschapsintegratieplan op zich niet betekent dat het aangevraagde niet 

inpasbaar is in het landschap en op die wijze onverenigbaar is met de overdruk als 

landschappelijke waardevol gebied, komt het dus aan de vergunningverlenende overheid toe 

om te onderzoeken en concreet te motiveren op grond waarvan ze van oordeel is dat het 

landschapsintegratieplan kan volstaan om tot de inpasbaarheid van het project in het 

landschappelijke waardevolle gebied te besluiten. 

 

Opgemerkt moet worden dat de verwerende partij zich in de bestreden beslissing louter 

beperkt tot de vaststelling dat een landschapsintegratieplan voorhanden is en dat dit plan 

(inclusief groenbuffers) als bijzondere voorwaarde zal worden opgelegd om vervolgens zonder 

meer te besluiten dat de aanvraag in overeenstemming is met de gewestplanbestemming 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  

 

De verzoekende partijen kunnen dan ook worden bijgetreden waar ze stellen dat de 

verwerende partij in de bestreden beslissing geen concreet onderzoek heeft gevoerd naar de 

verenigbaarheid van het bedrijf met de schoonheidswaarde van het omliggende landschap. 

De ‘motivering’ in de bestreden beslissing betreft louter een nietszeggende stijlformule en kan 

dan ook geenszins volstaan in het licht van de ‘esthetische toets’ conform artikel 15.4.6.1 

Inrichtingsbesluit.  

 

Gelet op het voorgaande moet dan ook worden besloten dat de verwerende partij in de 

bestreden beslissing heeft nagelaten om de verenigbaarheid van het bedrijf met de 

schoonheidswaarde van het omliggende landschap te onderzoeken. Minstens blijkt uit 

motieven van de bestreden beslissing onvoldoende dat dergelijk onderzoek heeft 

plaatsgevonden. De bestreden beslissing schendt, om voormelde redenen, de materiële en 

formele motiveringsplicht, alsook de zorgvuldigheidsplicht als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur.    

 

5.3. 

De verzoekende partijen betwisten verder dat de groenbuffer die in de bestreden beslissing 

als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd, realiseerbaar is. De verzoekende partijen voeren 

aan dat ze ook tijdens hun administratief beroep uitgebreid hebben aangetoond dat de 
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groenbuffer niet kan gerealiseerd worden. In de bestreden beslissing werd dit aspect evenwel 

onvoldoende onderzocht, minstens werden hun bezwaren hierover niet afdoende ontmoet.  

 

De verzoekende partijen zetten onder meer in hun bezwaarschrift van 7 maart 2021 volgende 

kritiek uiteen ten aanzien van de haalbaarheid van de in het landschapsintegratieplan 

voorziene groenbuffer:  

 

“… 

Wijzigingsverzoek i.v.m. het groenscherm  

 

6. De aanvrager heeft een landschapsbedrijfsplan ingediend.  

 

Het plan draagt het nummer LKLU21-01F - versie 2, met de motivatie van de aanplant: 

“Lijnvormig beplantingspatroon als integratie bedrijf gebouwen”. Op het plan staan er 3 stroken 

met “zwarte els” en 2 stroken met haagbeuk weergeven. Vooraleer we verder in detail gaan, 

dienen wij wel te vermelden dat de gebruikte luchtfoto niet de huidige toestand weergeeft. Men 

zou uit deze luchtfoto kunnen afleiden dat er aan de westkant (kant van de buurtweg) een 

uitgebreide beplanting aanwezig is. Dit is zeker niet het geval 

 

(…) 

 

Hieronder meer duiding over het groenscherm:  

 

Gelet op dat de aanvrager in het aanvraagdossier uitdrukkelijk verwijst naar het reeds 

aanwezige groenscherm,  

 

gelet op dat er in de vorige vergunningen steeds een afdoend groenscherm opgelegd werd, 

 

gelet op dat de aanvrager nu met een landschapsbedrijfsplan naar voor komt en dit aan het 

dossier via een wijzigingsverzoek toevoegt, is op zich al voldoende indicatief dat de bestaande 

gebouwen (varkensstallen+ loods) niet te verenigen zijn met de schoonheidswaarde van het 

landschap,  

 

gelet op dat er al meer dan 30 jaar een groenscherm opgelegd werd, en dat er nooit eerder een 

afdoend groenscherm aangelegd werd, kan er alleen maar op wijzen dat de aanvrager van 

slechte wil is, of dat er geen ruimte is om een groenscherm aan te leggen.  

 

Ter staving citeren wij het besluit van het CBS van 17 juli 2000. Dit besluit geeft een goede 

weergave van de omgeving en van de ligging van de inrichting weer.  
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“Het terrein situeert zich in de open ruimte ver buiten de dorpskom. Het ontwerp komt neer op 

het herbouwen van een groot deel van een bestaand kleinschaliger agrarisch bedrijf dat met de 

voorziene uitbreiding (varkensstal + mestkelders) leidt tot een groot varkenskweekbedrijf. De 

voorgestelde werken en omvormingen zijn volgens de afdeling Land noodzakelijk om dit bedrijf 

te laten doorgroeien naar een volledig gesloten toekomstgericht varkensteeltbedrijf. Het perceel 

heeft evenwel reeds een zeer grote terreinbezetting waardoor uitbreidings- en 

groeimogelijkheden in de toekomst nagenoeg onmogelijk zijn. Het voorstel leidt tot een 

grootschalig bedrijf voor intensieve veeteelt dat met zijn grote bouwoppervlakte (breedte en 

diepte) niet overeenkomt met de (kleinschalige) typologie van de gebouwen in de omgeving en 

de schoonheidswaarde van het gebied aantast. Langs de zijde van de voetweg en de open 

ruimte in zuidelijke richting blijft er onvoldoende ruimte over om een efficiënt groenscherm aan 

te planten. De ligging nabij een natuur-, vallei- en brongebied, waarvan het natuurlijk milieu en 

evenwicht van planten en dieren zeer broos is, dreigt geschaad te worden door de 

schaalvergroting en het opdrijven van de kweekcapaciteit. Het voorstel is niet verenigbaar met 

het karakter en eigenheid van de “Vlaamse Ardennen” en de onmiddellijke omgeving. Ongunstig 

advies”.  

 

Tot op vandaag werd er geen groenscherm aangelegd.  

 

9. Wat vermeldt de aanvrager in zijn aanvraagdossier?  

 

In het addendum E8 van het aanvraagdossier vermeldt de aanvrager: “Om de integratie van het 

bestaande bedrijf in het landschap te bevorderen en als dusdanig geen bijkomende visuele 

hinder te veroorzaken werd het bedrijf aan de oostzijde voorzien van groenaanplant …. . 

Achteraan en aan de westelijke zijde bevindt zich de toegangsweg en is er onvoldoende 

ruimte om een eigen groenscherm te voorzien”. 

 

Hiermee geeft de aanvrager impliciet aan dat de stal met loods niet verenigbaar is, en 

nooit verenigbaar kan worden (geen ruimte om een groenscherm aan te leggen) met het 

gebied “Landschappelijk waardevol” waar de inrichting in gelegen is.  

 

Het voorliggend wijzigingsverzoek “Lijnvormig beplantingspatroon” draagt ook nergens toe bij. 

 

Hierna zullen we uitleggen waarom de bomen en hagen, opgenomen in het plan, niet voldoen 

aan de definitie groenscherm vervat in diverse wetgevingen. Zelfs met het uitvoeren van het 

beplantingsplan, kunnen de stallen nooit geïntegreerd worden in de omgeving.  

 

10. Wat heeft het CBS opgelegd als groenscherm?  
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Het CBS heeft in §2 punt 1 van de bijzondere voorwaarden het volgende opgelegd: “Aanplanten 

van een groenscherm in het eerstkomende plantseizoen”, verder zijn er geen specificaties terug 

te vinden.  

 

11. Ontbrekende beschrijving in het wijzigingsverzoek.  

 

In het wijzigingsverzoek is er evenmin een beschrijving van de aanplanting terug te vinden. Op 

het bijgevoegde plan wordt er enkel melding gemaakt van het soort bomen en hagen, verder is 

geen enkele maat of afstand opgegeven. Zo is er geen enkele maat opgegeven waar de bomen 

zullen geplant worden, evenmin worden de afstanden t.o.v. het gebouw en de perceelgrens 

weergegeven. Verder wordt er niet vermeld of de bomen hoog- of laagstammig zijn, hoe hoog 

de bomen zullen worden en hoe hoog de haagbeuk zal worden. Evenmin wordt vermeld of de 

haag en de bomen in de winter hun bladeren behouden.  

 

Dit en andere informatie is essentieel om te kunnen nagaan of het groenscherm voldoet om de 

gebouwen te laten integreren in de omgeving.  

 

Omdat er zoveel ontbrekende elementen zijn, zijn wij op zoek gegaan naar de definitie van een 

“groenscherm” in het kader van een omgevingsvergunning.  

 

12. Wat wordt er in de wetgeving verstaan onder “groenscherm”?  

 

Gezien het CBS geen specificaties gegeven heeft over het opgelegde groenscherm, zijn wij op 

zoek gegaan naar de juiste draagwijdte van de betekenis “groenscherm”, en dit in het kader van 

een omgevingsvergunning. Zowel in Vlarem en in andere vakliteratuur hebben wij volgende 

definitie teruggevonden:  

 

“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde 

inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van 

minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en 

hoogstammige dichtgroeiende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo 

snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het 

groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is 

aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd , wordt het groenscherm aangeplant 

in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.”  

 

13. Voldoet het inplantingsplan aan de definitie van een groenscherm?  
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• In de definitie van een groenscherm staat vermeld dat het groenscherm zich dient te bevinden 

langsheen de randen van de inrichting of activiteit (in voorliggend dossier is dit het 

stallencomplex met loods). 

 

Enkel aan de oostzijde is er een haag en leibomen aan de rand van de stal. Aan de zuidzijde, 

op een afstand van +/- 60 meter, is er één rij bomen ingetekend. Aan de westkant is er een 

haag ingetekend met een hoogte van 1 meter, +/- 30 m verderop is er ook een rij bomen 

ingetekend, deze staan haaks op het gebouw en vervullen niet in het minst de functie van 

groenscherm zoals hierboven beschreven.  

 

• Het groenscherm moet minstens een breedte hebben van 5 meter, en moet bestaan uit 

streekeigen laag-en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. Het ingediende plan bij het 

wijzigingsverzoek voldoet aan geen enkele zijde aan deze voorwaarde. Ofwel worden er bomen 

verderop geplant, ofwel wordt er een haag geplant, maar nooit beide samen waardoor er nooit 

een dichtgroeiend groenscherm ontstaat.  

 

• Aan de westzijde is er een haagbeuk voorzien. De ruimte tussen het gebouw en de 

perceelgrens (buurtweg), is over een groot deel slechts 63 cm breed. Daarbovenop bestaat 

deze ruimte grotendeels uit beton die deel uitmaakt van de fundering van het gebouw. Deze 

ruimte van 63 cm is al onvoldoende om een haag op de wettelijke afstand te planten. Het is aan 

de westzijde onmogelijk om een haag te planten, laat staan een afdoende groenscherm. 

 

(…) 

 

Aan geen enkele zijde van het gebouw kan er een groenscherm aangelegd worden die voldoet 

aan de definitie van een groenscherm. Hierboven een foto van de westzijde van het gebouw. 

Verder in de bijlage zijn er foto’s opgenomen vanuit de verschillende windstreken. 

…” 

 

Zoals uit het voorgaande blijkt, betwisten de verzoekende partijen in hun bezwaarschrift van 7 

maart 2021 in essentie het realiseerbaar en afdoende karakter van de in het 

landschapsintegratieplan voorgestelde groenbuffers, en in het bijzonder de groenbuffer aan 

de westelijke zijde van het bedrijf. Zo verwijzen de verzoekende partijen (1) niet enkel naar de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2000, waarin werd 

gesteld dat: “Langs de zijde van de voetweg en de open ruimte in zuidelijke richting […] er 

onvoldoende ruimte over[blijft] om een efficiënt groenscherm aan te planten”, maar (2) stellen 

ze ook vast dat het landschapsintegratieplan geen afmetingen bevat waardoor de afstanden 

van de voorziene groenschermen t.o.v. het gebouw en de perceelgrens moeilijk kunnen 

worden ingeschat, en (3) wordt concreet in vraag gesteld of de haagbeuk aan de westelijke 
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zijde van het bedrijf wel (afdoende) kan worden gerealiseerd gelet op de beperkte beschikbare 

ruimte van 63 cm, en het gegeven dat de voorziene ruimte grotendeels uit een betonnen 

ondergrond bestaat. Verder zou de opgelegde groenbuffer ook niet voldoen aan de definitie 

van een groenscherm zoals bepaald in Vlarem II.  

 

De bestreden beslissing beantwoordt de hogervermelde bezwaren als volgt: 

 

“… 

Visueel  

 

Bij het dossier werd er middels een wijzigingsverzoek een recent landschapsbedrijfsplan, 

opgesteld door de provinciale dienst Landbouw en Platteland d.d. 13 januari 2021 (plannummer 

LKLU21-01F), toegevoegd.  

 

Tijdens het eerstvolgende plantseizoen dient de voorgestelde beplanting te worden 

gerealiseerd.  

 

De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden (o.a. het vervangen 

van afgestorven planten) teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.  

 

Stavingsstukken van de groenaanplant dienen overgemaakt te worden aan de dienst Landbouw 

en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen (landbouw@oost-vlaanderen.be) met 

vermelding van de OVM-referentie van dit project, ten laatste 1 jaar nadat de nieuwe gebouwen 

in gebruik zijn genomen en ten laatste 3 jaar na het verlenen van de vergunning. Controle ter 

plaatse is mogelijk. Dit zal worden opgelegd als bijzondere voorwaarde. 

 

(…) 

 

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek 

 

(…) 

 

De hagen en bomen opgenomen in het plan voldoen niet aan de definitie groenscherm vervat 

in diverse wetgevingen. Zelfs met het uitvoeren van het beplantingsplan kunnen de stallen nooit 

geïntegreerd worden in de omgeving.  

 

Het landschapsintegratieplan werd via een wijzigingsverzoek toegevoegd aan de 

vergunningsaanvraag. Het plan werd opgemaakt door een deskundige van de dienst Landbouw 

en Platteland van de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor de bespreking hiervan wordt er verwezen 

naar de bespreking van het aspect visueel. Dit bezwaar kan niet worden bijgetreden. 
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(…) 

 

Bespreking beroepsargumenten 

 

(…) 

De aanplant van een groenscherm kan niet gerealiseerd worden gezien er onvoldoende ruimte 

is op de eigen percelen.  

 

Hiervoor wordt er verwezen naar de bespreking van het aspect visueel. Er werd een 

landschapsintegratieplan opgemaakt door de Provinciale dienst Landbouw en visserij. Hierbij 

werd er een haag integekend aan de zijde die aansluit op het perceel van de appellant. Hiervoor 

is er voldoende ruimte voorzien. De aanleg van het groenscherm zal worden nagegaan door de 

dienst Landbouw en visserij. 

…” 

 

Hieruit blijkt dat de bestreden beslissing ter beantwoording van de kritiek van de verzoekende 

partijen inzake de haalbaarheid en degelijkheid van de voorziene groenbuffer aan de 

westelijke zijde van het bedrijf louter verwijst naar het landschapsintegratieplan zoals 

opgesteld door de provinciale dienst Landbouw en Visserij.  

 

Hoewel de verwerende partij niet gehouden is om de bezwaren van de verzoekende partijen 

punt per punt te weerleggen, kan dergelijke motivering in alle redelijkheid niet als een afdoende 

beantwoording van de pertinente bezwaren van de verzoekende partijen inzake de 

haalbaarheid van het (westelijk) groenscherm worden beschouwd.  

 

Zoals hoger aangegeven, uitten de verzoekende partijen verscheidene bezwaren die ook 

rechtstreeks betrekking hadden op het landschapsintegratieplan zelf. Meer specifiek 

bekritiseerden de verzoekende partijen (onder meer) dat op het landschapsintegratieplan de 

nodige afmetingen ontbreken. De verwerende partij kon dan ook, zoals de verzoekende 

partijen terecht aangeven, niet zonder meer verwijzen naar het landschapsintegratieplan ter 

beantwoording van hun bezwaren.  

 

De verwerende partij dient bovendien concreet de afmetingen van het 

landschapsintegratieplan na te gaan, aangezien ze als vergunningverlenende overheid 

volgens het zorgvuldigheidsbeginsel haar beslissing moet steunen op zorgvuldig vastgestelde 

feitelijke gegevens.  
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Ook de pertinente kritiek inzake de beperkte beschikbare ruimte voor de aanplanting van de 

haagbeuk aan de westelijke zijde van het bedrijf en het feit dat de beschikbare ruimte deels 

bestaat uit een betonnen ondergrond wordt in de bestreden beslissing louter tegengesproken.  

 

In dit verband merkt de Raad overigens op dat uit de foto’s, neergelegd door de verzoekende 

partijen ter zitting, blijkt dat het opgelegd groenscherm aan de westelijke zijde (wat reeds werd 

aangeplant), weinig meer inhoudt dan een bloembak met een haagje. De foto’s bevestigen dat 

er gerede twijfel kan bestaan over de vraag of een afdoende groenbuffer, zoals opgelegd met 

de bestreden beslissing, wel realiseerbaar is aan de westelijke zijde.  

 

De kritiek van de verzoekende partijen aangaande het realiseerbaar karakter van de met de 

bestreden beslissing opgelegde groenbuffers, geformuleerd tijdens de fase van het 

administratief beroep, was dan ook pertinent en noodzaakte de verwerende partij om haar 

beslissing bijkomend te motiveren. Hetgeen ze heeft nagelaten.  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing kan niet afgeleid worden of onderzocht werd of 

het landschapsintegratieplan, en in het bijzonder het groenscherm aan de westelijke zijde, 

daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Minstens werd de bestreden beslissing genomen op 

basis van onvolledige gegevens. De bestreden beslissing schendt, om voormelde redenen, de 

materiële en formele motiveringsplicht alsook het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Voor zover de verzoekende partijen in hun inleidend verzoekschrift bekritiseren dat de 

bestreden beslissing niet afdoende zou hebben geantwoord op het argument dat de met de 

vorige vergunning opgelegde groenbuffer nooit werd gerealiseerd, merkt de Raad op dat dit 

een aspect van handhaving betreft waarvoor de verwerende partij niet bevoegd is. De 

bestreden beslissing stelt in dit verband terecht:  

 

“… 

‘De exploitant heeft de beukenhaag en de geurfilter nooit gerealiseerd, waardoor tot op heden 

niet voldaan is aan “de huidige- en toekomstige ruimtelijke ordening” en de inrichting niet voldoet 

aan: “het homogeen, landelijk karakter van de omgeving”. De bevoegde overheden zijn nooit 

tussengekomen. De bouwvergunning dient ingetrokken te worden en beschouwd te worden als 

zijnde nooit te hebben bestaan.’  

 

De vergunningsaanvraag kan enkel beoordeeld worden op hetgeen voorligt. Een 

stedenbouwkundig luik maakt geen deel uit van de voorliggende aanvraag. Het controleren van 

het al dan niet naleven van een stedenbouwkundige vergunning is de bevoegdheid van 

Handhaving. 
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…” 

 

6. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

B. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 17, 26bis en 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hierna: Natuurdecreet); 

- artikel 1, 2 en 6 van de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 van de Raad inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna: 

Habitatrichtlijn); 

- het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 houdende definitieve vaststelling van 

het afbakeningsplan voor de Vallei van de Bovenschelde zuid, het Bos ’t Ename, de Vallei 

van de Maarkebeek, de Vallei van de Perlinkbeek, de Midden- en Benedenloop van de 

Zwalm, de Steenbergse bossen, de Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg, het 

Burreken, Hauwstraat & Ganzenberg en de Bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse 

Ardennen 

- het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2014 houdende de aanwijzing van de 

speciale beschermingszone ‘BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 

Zuidvlaamse bossen’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende 

instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten; 

- artikel 191 VWEU; 

- artikel 2 en 3 van de Motiveringswet; 

- het voorzorgsbeginsel als beginsel van milieubeleid; 

- de materiële motiveringsplicht en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel als 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen geven in hun derde middel eerst een algemene uiteenzetting van de 

stikstofproblematiek en het toepasselijk regelgevend kader. Daarnaast geven ze de relevante 

passages weer uit enerzijds de adviezen van het ANB en anderzijds uit de bestreden 

beslissing.  
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In een eerste middelonderdeel voeren ze aan dat de aanvraag gelegen is in de dichte nabijheid 

van een VEN-gebied. In dergelijke gebieden moet volgens de verscherpte natuurtoets conform 

artikel 26bis Natuurdecreet  alle ‘onvermijdbare en onherstelbare’ schade worden uitgesloten. 

Aangezien met de bestreden beslissing een vergunning wordt verleend voor de verdere 

exploitatie van een zeugenhouderij zal er, zelfs bij een 30% emissiereductie, nog steeds een 

tiental jaar ammoniak neerslaan op het nabijgelegen VEN-gebied waardoor de verdere 

exploitatie van het bedrijf de natuur uit het VEN-gebied negatief zal beïnvloeden en er voor zal 

zorgen dat het gebied niet kan herstellen. De verzoekende partijen wijzen daarbij in het 

bijzonder op de met de bestreden beslissing vergunde ammoniakuitstoot van het bedrijf, op 

het feit dat er geen sprake is van ammoniakemissiearme stallen, op de nabijheid van het VEN-

gebied (155 m), op het ontbreken van een luchtfilterinstallatie, op het ontbreken van 

groenschermen en op de bestaande reeds zware milieubelasting met 

ammoniak/stikstofoxiden. Hierdoor schendt de bestreden beslissing artikel 26bis 

Natuurdecreet.  

 

De verzoekende partijen betwisten bovendien dat er in voorliggend dossier daadwerkelijk 

sprake is van een 30% emissiereductie. Er waren voorheen immers slechts 106 zeugen 

vergund, terwijl er nu 206 zeugen worden aangevraagd. 

 

Verder stellen de verzoekende partijen dat de passende beoordeling en verscherpte 

natuurtoets uitgevoerd door SBB op pagina 59 uitgaat van een verkeerd criterium waar wordt 

gesteld stelt dat: "[v]oor verzuring kan hetzelfde geconcludeerd worden. Hierdoor kan 

geconcludeerd worden dat de bijdrage niet significant is". 

 

Ze stellen verder dat de richtsnoer bij de Ministeriële Instructie waarnaar de bestreden 

beslissing verwijst kwantitatieve marges hanteert die niet verenigbaar zijn met artikel 26bis 

Natuurdecreet. Immers zou dergelijke opvatting tot gevolg hebben dat de natuur in VEN-

gebied toch nog verder kan belast worden met stikstof. Ook het ‘significantiekader’ waarnaar 

in het addendum “verscherpte natuurtoets” wordt verwezen, zou indruisen tegen de toepassing 

van de verscherpte natuurtoets zoals bepaald in artikel 26bis Natuurdecreet. 

 

De verzoekende partijen werpen ook op dat noch het ANB noch de verwerende partij zich 

steunt op een correcte feitelijke achtergrond en een voldoende draagkrachtige juridische 

grondslag. De bestreden beslissing en het advies van het ANB, waarop de beslissing 

hoofdzakelijk steunt, schenden bijgevolg artikel 17 en 26bis Natuurdecreet. De vergunning 

diende aldus te worden geweigerd.  
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Minstens zou de bestreden beslissing niet afdoende, zowel materieel als formeel, zijn 

gemotiveerd. 

 

In een tweede middelonderdeel wordt aangevoerd dat, volgens de passende beoordeling uit 

het aanvraagdossier blijkt dat een SBZ-H gelegen is op ongeveer 1.250 m van de aanvraag 

en habitattypes herbergt zoals onder meer:  

 

- 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 

ondergroei; 

- 91EO: Overblijvende relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae); 

- 9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur; 

- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones. 

 

Ze stellen vast dat de verwerende partij de aanvraag niet toetst aan artikel 6 van de 

Habitatrichtlijn, noch aan artikel 36ter van het Natuurdecreet, maar wel aan de zogenaamde 

Ministeriële richtsnoer van 2 mei 2021. Alleen al om deze reden zou er sprake zijn van een 

manifest motiveringsgebrek. Immers is volgens de verzoekende partijen de Ministeriële 

richtsnoer geenszins een correcte invulling van de habitattoets uit artikel 6 Habitatrichtlijn. Zo 

stelt de Ministeriële richtlijn dat “er […]geen toename [mag] zijn van ammoniakdeposities in 

een SBZ”, terwijl de habitattoets daarentegen vereist dat de te verwachten effecten worden 

afgetoetst aan de vereisten voor een gunstige staat van instandhouding, en het 

verslechteringsverbod.  

 

Zowel het ANB als de verwerende partij zouden zich verkeerdelijk ‘vergenoegen’ met een 

reductie van de ammoniakemissie. De verzoekende partijen verwijzen in dit verband naar 

rechtsleer waaruit blijkt dat in feite de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken SBZ 

als uitgangspunt moeten worden gehanteerd, en er op moet worden toegezien dat minstens 

de staat van de betrokken SBZ behouden blijft zoals deze bestond toen artikel 6, tweede en 

derde lid Habitatrichtlijn van toepassing werd. Verder leiden ze uit de rechtsleer af dat een 

vermindering van de ammoniakemissies op zich niet volstaat, maar dat artikel 6, tweede en 

derde lid Habitatrichtlijn veeleer vereist dat het niveau van belasting zo ver wordt verminderd 

dat op lange termijn een gunstige staat van instandhouding kan worden bereikt. Minstens mag 

de bestaande kwaliteit van de SBZ niet achteruitgaan. Waar er tevens sprake is van een 

bestaande overbelasting van stikstof, zal deze eerst moeten worden verminderd of op een 

andere wijze worden weggewerkt. 
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De verzoekende partijen betwisten verder de stelling in de passende beoordeling en 

verscherpte natuurtoets van SBB op bladzijde 40, waar wordt gesteld dat “er geen significante 

verzurende en vermestende effecten zijn op habitats of soorten noch op IHD of prioritaire 

inspanningen”. Nu de berekening in deze studie gebaseerd is op de resultaten van de 

zogenaamde IMPACTSCORE, een theoretisch model waarvoor geen juridische grondslag 

bestaat, kan niet met ‘zekerheid’ gesteld worden dat de betrokken natuurlijke kenmerken niet 

zullen aangetast worden voor verzuring en vermesting, etc. De bestreden beslissing zou 

bijgevolg artikel 6 Habitatrichtlijn en artikel 36ter, §3 Natuurdecreet schenden.  

 

2. 

De verwerende partij citeert de betrokken motieven uit de bestreden beslissing en stelt dat ze 

er weldegelijk vanuit kon gaan dat gerekend werd met het juiste aantal vergunde dieren. 

 

3. 

Na een theoretische uiteenzetting van de door de verzoekende partijen aangevoerde 

geschonden bepalingen, stelt de tussenkomende partij dat door het verminderen van het 

aantal vleesvarkens de ammoniakemissie van het bedrijf zal dalen van 3463,0 kg NH3/jaar 

naar 2400 kg/NH3/jaar, wat een vermindering is van 30%. Ook het uitgestoten fijn stof en de 

geuremissies zullen verkleinen. 

 

De tussenkomende partij stelt vast dat de verzoekende partijen slechts op basis van zeer 

algemene documenten aanvoeren dat er onvermijdbare en onherstelbare schade zou 

optreden aan het VEN-gebied respectievelijk negatieve gevolgen zullen optreden ten aanzien 

van de instandhoudingsdoelstellingen van de SBZ. Het is daarbij duidelijk dat de verzoekende 

partijen de Raad trachten aan te zetten tot een opportuniteitsoordeel, wat niet tot de 

bevoegdheid van de Raad behoort. Het middel zou dan ook als onontvankelijk moeten worden 

afgewezen.  

 

Ondergeschikt voert ze aan dat de verzoekende partijen “geen rekening hebben gehouden 

met het feit dat verweerster in de bestreden beslissing een zeer uitgebreide verscherpte 

natuurtoets heeft opgenomen en eveneens de impact van het project op (de 

instandhoudingsdoelstellingen van) het SBZ-H is nagegaan”. 

 

De verwerende partij heeft volgens haar besloten dat, hoewel de eerste versie van de 

ingediende aanvraag ingevolge het PAS-arrest van de Raad van 25 februari 2021 (RvVb-A-

2021-0697) niet voldoende informatie bevatte om te kunnen afleiden wat de effecten op de 

betrokken gebieden waren, dit na het aanbrengen van bijkomende informatie wel het geval 



 

RvVb - 27 

was. In lijn met het advies van ANB heeft ze daarna uitgebreid gemotiveerd “dat het 

aangevraagde conform de voorlopige ministeriële richtsnoer stikstofemmissies is en waarom 

het aangevraagde de (verscherpte) natuurtoets én de (voortoets van) een passende 

beoordeling doorstaat”. 

 

De verwerende partij kon volgens haar gelet op de daling aan ammoniakemissies terecht 

besluiten dat het project geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden 

in het VEN zal teweegbrengen en de exploitatie van de inrichting geen betekenisvolle 

aantasting kan impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de SBZ. 

 

Waar de verzoekende partijen betwisten dat er een daling aan ammoniakemissies is van 30% 

omdat de vergunde situatie inzake het aantal zeugen verkeerd werd geïnterpreteerd, verwijst 

de tussenkomende partij naar de uiteenzetting in het vijfde middel. Het standpunt van de 

verzoekende partijen dat een reductie van 30% niet zou volstaan, betreft verder loutere 

opportuniteitskritiek.  

 

De verzoekende partijen tonen volgens de tussenkomende partij ook niet aan het project wel 

onvermijdbare/onherstelbare schade aan het VEN gebied zou veroorzaken en/of er een 

betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van de SBZ zou zijn.  

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing expliciet naar de in het 

aanvraagdossier vervatte (voortoets van) een passende beoordeling/verscherpte natuurtoets 

en zou haar beslissing hierop ook steunen. 

 

In voormeld document wordt de ligging van de SBZ ten opzichte van het huidig project, de 

eigenschappen, de instandhoudingsdoelstellingen en het effect van huidig project op die 

instandhoudingsdoelstellingen uitvoering besproken. Er wordt daarbij inderdaad een 

IMPACTSCORE berekend in het rapport, maar dit zou geenszins het enige element betreffen 

waarop het resultaat van de (voortoets van) passende beoordeling/verscherpte natuurtoets 

berekend werd. De tussenkomende partij citeert in dit verband de conclusie van de (voortoets 

van) passende beoordeling/verscherpte natuurtoets. 

 

De stelling dat er niet naar de concrete habitattypes en/of instandhoudingsdoelstellingen zou 

worden gekeken in het voorliggend dossier, is dus foutief. 

 

Ook wat betreft het VEN-gebied wordt de ligging van het gebied, de eigenschappen van het 

desbetreffende gebied en de aanwezige vegetaties uitgebreid besproken, evenals de effecten 
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van huidig project hierop. Ook hier citeert de tussenkomende partij de betreffende conclusie 

uit de (voortoets van) passende beoordeling/verscherpte natuurtoets.  

 

Het is volgens de tussenkomende partij dus geenszins zo dat de verwerende partij ‘blind’ de 

aanvraag louter zou afgetoetst hebben aan de Ministeriële richtlijn. Gelet op het rapport van 

tussenkomende partij en gelet op de daling in ammoniakdeposities met 30% ten opzichte van 

de bestaande situatie waardoor de druk op de desbetreffende gebieden sowieso zal verlagen, 

kon verweerster dan ook terecht besluiten dat de exploitatie van de inrichting geen 

onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden in het VEN zal veroorzaken  

en geen betekenisvolle aantasting kan impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van 

de SBZ. 

 

Tot slot stelt de tussenkomende partij vast dat de verzoekende partijen met hun argumentatie 

abstractie maken van het feit dat het bedrijf al tientallen jaren op vergunde wijze wordt 

uitgebaat op de betrokken locatie en het dus gaat om een bestaande ammoniakemissie van 

vóór de vaststelling van de desbetreffende gebieden. Zowel de instandhoudingsdoelstellingen 

van het SBZ-gebied als de eigenschappen van het VEN-gebied werden dus pas vastgelegd 

nadat huidig bedrijf (al tientallen jaren) op de huidige locatie gevestigd was en de laatste 

vergunning werd verleend. Dit wil volgens de tussenkomende partij zeggen dat de emissies 

van het bedrijf toen ook al bestaande waren. In haar verweernota van 26 maart 2021 zou de 

tussenkomende partij duidelijk aangehaald hebben dat de situatie, gelet op de bovenstaande 

vermindering van dieren en bijgevolg van emissies, enkel zal verbeteren ten opzichte van de 

huidige situatie. Wanneer gekeken wordt naar het moment van bescherming zal de situatie 

dus enkel maar verbeteren. Een gelijkaardige visie zou ook volgen uit het advies van de 

advocaat-generaal bij het Hof van Justitie dat de verzoekende partijen in hun verzoekschrift 

citeren. De tussenkomende partij verwijst in dit verband ook naar hetgeen ze heeft uiteengezet 

in haar replieknota van 26 maart 2021. 

 

4. 

In de wederantwoordnota zetten de verzoekende partijen uiteen dat de verwerende partij in 

haar antwoordnota niet geantwoord heeft op het middel zoals door hen geadstrueerd. De 

vraag is immers of een (beweerde) vermindering van de eerder vergunde en bestaande 

ammoniakuitstoot voldoende kan zijn spijts het (formele) verslechteringsverbod uit artikel 6, 

tweede lid Habitatrichtlijn ten aanzien van de SBZ-H en spijts het formele beschadigingsverbod 

ten aanzien van het nabijgelegen VEN-gebied conform artikel 26bis Natuurdecreet. 
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Met betrekking tot de argumentatie van de tussenkomende partij repliceren de verzoekende 

partijen in essentie dat ze voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de verdere exploitatie 

van het bedrijf ongunstige gevolgen voor de betrokken natuurgebieden kan veroorzaken. Het 

kwam evenwel aan de verwerende partij om te onderzoeken of het project al dan niet meetbare 

en aantoonbare gevolgen heeft voor de staat van instandhouding van soorten of habitats. Dit 

zou ze evenwel hebben nagelaten. 

 

Ze bekritiseren verder de degelijkheid van de in het aanvraagdossier vervatte (voortoets van) 

passende beoordeling/verscherpte natuurtoets. Dit document geeft een algemeen beeld van 

de habitats en soorten die in de SBZ-H voorkomen. Ondanks het feit dat in deze studie tal van 

kaarten, een lijst met habitats en een BWK voor de VEN-gebieden worden afgedrukt, de 

instandhoudingsdoelstellingen en de soorten van de SBZ worden besproken en er een BWK 

wordt afgedrukt voor het VEN-gebied (bladzijden 16-17), is er geen doorvertaling in deze 

studie terug te vinden van de eutrofiërende en verzurende impact van deze exploitatie op de 

vermelde habitats en diersoorten (bijvoorbeeld de 10 soorten vleermuizen, de 

kamsalamander, enzovoort), de vegetaties (zoals de es, haagbeuk en eik) in het nabijgelegen 

VEN-gebied, de graslanden en ruigten type (6430), enzovoort. Het afdrukken van 

instandhoudingsdoelstellingen, van lijsten met habitattypes, de weergaven van de SBZ-H op 

een kaart vormt volgens de verzoekende partijen basisinformatie, maar hiermee is het 

onderzoek nog niet concreet afgestemd op de mogelijke milieueffecten op de beschermde 

natuur. 

 

De verzoekende partijen hernemen dat zowel de bestreden beslissing als de repliek van de 

tussenkomende partij strijdig is met de ratio van artikel 6 Habitatrichtlijn. In het bestreden 

besluit wordt op géén enkel moment overwogen in welke mate de continuering van de 

ammoniakdepositie tot 2030 te verzoenen is met de gebiedsspecifieke 

instandhoudingsdoelstellingen van de nabijgelegen SBZ.  

 

Onder verwijzing naar relevante rechtsleer en rechtspraak stellen de verzoekende partijen dat 

de verwerende partij in de bestreden beslissing ‘blindelings’ toepassing maakt van generieke 

richtsnoeren, zonder daarbij stil te staan bij de essentiële vraag of in dit dossier sprake is van 

een betekenisvolle aantasting in het licht van de vigerende gebiedsspecifieke 

instandhoudingsdoelstellingen door de verderzetting van de exploitatie.  

 

Behoudens verwijzing naar de Ministeriële instructie, die tevens niet wetenschappelijk 

onderbouwd is, en in ‘hetzelfde bedje ziek is’ als de eertijdse beoordelingskaders die door de 

Raad werden vernietigd met het stikstofarrest van 25 februari 2021, is in de bestreden 
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beslissing op dit punt geen concrete beoordeling gebeurd over de verenigbaarheid van de 

verdere exploitatie van deze veehouderij met de specifieke instandhoudingsdoelstellingen van 

de nabijgelegen SBZ. 

 

Wanneer de kritische depositiewaarden voor stikstof zijn overschreden, zoals in casu het geval 

blijkt, is er volgens de verzoekende partijen geen zekerheid dat een belangrijke component, 

zoals de structuur en functies van het betrokken gebied, op de lange termijn zullen behouden 

blijven. Wanneer de referentietoestand ongunstig is, kan elk beperkt effect "betekenisvol" zijn. 

Dit dus ook in de huidige toestand waarin een exploitatie voor tien jaar wordt verlengd. Ze 

stellen verder dat uit de aangehaalde rechtsleer blijkt dat een bestaande slechte basistoestand 

geen argument kan vormen om een impactvolle activiteit verder te bestendigen nabij een SBZ. 

 

Dit betekent concreet volgens de verzoekende partijen dat in casu had moeten bekeken 

worden in welke mate de toegestane stikstofemissies, zelfs in acht genomen de beweerde 

reducties, tot 2030 al dan niet haaks komen te staan op de vereiste gunstige staat van 

instandhouding van het betrokken gebied. Dat is in het bestreden besluit niet of minstens 

onvoldoende gebeurd. Ook niet door de verwijzing naar de passende beoordeling, om 

meerdere redenen, zoals de verwijzing naar achterhaalde en niet habitatrichtlijnconforme 

significantiekaders en richtsnoeren. 

 

Ook inzake de impact van de aanvraag op het VEN-gebied voegen de verzoekende partijen 

in essentie nog toe dat in de bestreden beslissing niet concreet de impact van de 

ammoniakemissies op de concrete natuurelementen van het VEN-gebied wordt besproken. 

Daarnaast stellen de verzoekende partijen vast dat uit de passende beoordeling/verscherpte 

natuurtoets (pagina 59) blijkt dat er ten aanzien van het actueel habitat van het betrokken VEN-

gebied een ingeschatte ammoniakdepositie van het bedrijf afkomstig is van < 3% in de 

vergunde en de nieuwe situatie. Nu de verscherpte natuurtoets geen schadedrempel voorziet, 

is ook een ‘beperkte’ of ‘verwaarloosbare’ bijdrage verboden onder artikel 26bis 

Natuurdecreet. De bestreden beslissing is op dit punt ook onvoldoende gemotiveerd, nu 

nergens wordt onderzocht of de met de aanvraag toegestane schade (tot 2030) aanvaardbaar 

is binnen de bepalingen van het Natuurdecreet.  

 

Waar de tussenkomende partij stelt dat de exploitatie reeds bestond vóór de vaststelling van 

de betrokken natuurgebieden en de instandhoudingsdoelstellingen, merken de verzoekende 

partijen op dat de huidige aanvraag een nieuw vergunde situatie betreft. Ze verwijzen ook naar 

hetgeen ze hebben uiteengezet inzake het begrip ‘staat van instandhouding’, wat impliceert 

dat ook een bestendiging van een bestaande slechte toestand niet in overeenstemming is met 
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artikel 6, tweede en derde lid Habitatrichtlijn. Het feit dat het bedrijf dateert van vóór de 

vaststelling van de SBZ en VEN-gebieden ontslaat aldus de verwerende partij niet van haar 

verplichtingen onder artikel 36ter, §§2-3 Natuurdecreet. Blijvende verslechtering moet worden 

vermeden. Bij nieuwe of verder toegestane exploitaties moet aldus worden bekeken of geen 

schadelijke verankering wordt gecreëerd die het bereiken van de gunstige staat van 

instandhouding volledig onmogelijk maken of bemoeilijken. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Exceptie 

 

De tussenkomende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op ten aanzien van het 

derde middel. Ze voert aan dat de verzoekende partijen zich in hun inleidend verzoekschrift 

louter beperken tot opportuniteitskritiek en de Raad zouden aanzetten om een 

opportuniteitsoordeel te vellen over de vermeende aantasting van de beschermde gebieden. 

 

De exceptie wordt verworpen. De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat de 

verwerende partij niet op goede gronden heeft geoordeeld dat de exploitatie van de vergunde 

inrichting de verscherpte natuurtoets en de habitattoets doorstaat. Dat is wel degelijk 

wettigheidskritiek, en er kan niet worden gesteld dat de verzoekende partijen hiermee aan de 

Raad vragen om zelf – in de plaats van de verwerende partij – de impact van de inrichting op 

de bedoelde speciale beschermingszones te beoordelen.  

 

2. Eerste middelonderdeel – VEN-toets 

 

2.1 

In een eerste middelonderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat de verwerende partij, 

voor zover ze beslist heeft dat voldoende kan blijken dat het project geen aanleiding zal geven 

tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan het nabijgelegen VEN-gebied, de aanvraag 

niet concreet aan de natuurwaarden van het VEN-gebied heeft getoetst. De bestreden 

beslissing zou een verkeerde toepassing maken van de verscherpte natuurtoets waar ze zich 

tevreden stelt met een verbetering van de ammoniakdeposities ten opzichte van de vergunde 

toestand. Immers kent de verscherpte natuurtoets geen schadedrempel.  

 

2.2 

Uit artikel 26bis van het Natuurdecreet volgt dat de vergunningverlenende overheid “geen 

toestemming of vergunning [mag] verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en 
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onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken”. Uit de parlementaire 

voorbereiding van deze decretale bepaling (Parl.St. Vl.Parl. 2001-02, nr. 967/1, p. 17, 20) blijkt 

dat met ‘vermijdbare schade’ wordt bedoeld: “die 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”. Is de onvermijdbare schade ‘herstelbaar’, dan mag ze wel 

worden veroorzaakt. Het herstel moet dan worden opgevat als “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, p. 17-18). 

 

Artikel 26bis van het Natuurdecreet voorziet ook niet in een expliciete schadedrempel. Elke 

vorm van “onvermijdbare en onherstelbare schade” moet in beginsel worden uitgesloten, wat 

inhoudt dat een kans op “onvermijdbare schade en onherstelbare schade” en dus zelfs niet-

betekenisvolle effecten voldoende zijn om een vergunning te weigeren. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat ook de ligging van een project buiten de VEN-gebieden, niet uitsluit dat er wel 

onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan worden veroorzaakt. 

 

Als de aanvrager niet aantoont dat de beoogde handeling geen “onvermijdbare en 

onherstelbare schade” aan de natuur in het VEN kan veroorzaken, is het aan de betrokken 

overheid de impact van de aanvraag op de natuurwaarden in het VEN te onderzoeken en na 

te gaan of de voorgenomen activiteit of handeling onvermijdbare en onherstelbare schade aan 

die natuur in het VEN kan veroorzaken. Ze vraagt in dat geval advies aan de voor het 

natuurbehoud bevoegde dienst (artikel 26bis, §2 Natuurdecreet), te weten het ANB. Enkel bij 

afwezigheid van een alternatief kan een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade 

aan de natuur in het VEN kan veroorzaken toch worden toegelaten of uitgevoerd om 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard. In dat geval moeten alle schadebeperkende en compenserende 

maatregelen genomen worden (artikel 26bis, §3 Natuurdecreet). 

 

2.3 

De formele motiveringsplicht verplicht de verwerende partij, als orgaan van actief bestuur, op 

een duidelijke manier de met de verscherpte natuurtoets (VEN-toets) verband houdende 

redenen te vermelden waarop ze haar beslissing steunt. De materiële motiveringsplicht vereist 

bovendien dat de genomen beslissing gedragen worden door motieven die in feite juist en in 

rechte aanvaardbaar zijn. Dit betekent onder meer dat die motieven moeten steunen op 

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

werden vastgesteld en dat de motieven pertinent moeten zijn en de beslissing naar recht 
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moeten kunnen verantwoorden. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid moet de verwerende 

partij het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel in acht nemen. 

 

Deze zorgvuldigheidsplicht brengt met zich mee dat een vergunningverlenend 

bestuursorgaan, zoals de verwerende partij, haar verplichtingen voortkomende uit de haar 

opgelegde natuurplichten op een zorgvuldige wijze moet voorbereiden en dus moet steunen 

op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld. Uit de beoordeling en de stukken van het dossier moet blijken dat er rekening is 

gehouden met de effecten van de aanvraag op de natuurwaarden. 

 

De appreciatie of het aangevraagde al dan niet onvermijdbare en onherstelbare schade zal 

veroorzaken behoort tot de discretionaire appreciatie van de verwerende partij, hierbij geleid 

door de (eveneens discretionaire) beoordeling van de adviesinstanties. Hoewel de Raad in het 

kader van het hem opgedragen legaliteitstoezicht slechts beschikt over een marginale 

toetsingsbevoegdheid, moet hij nagaan of de bestreden beslissing steunt op een correcte 

feitenvinding, of ze genomen is na een zorgvuldig onderzoek van alle aspecten van de 

aanvraag, en niet kennelijk onredelijk is, rekening houdend met alle voorliggende gegevens 

en adviezen. 

 

2.4 

In de bestreden beslissing wordt het volgende gesteld over de (verscherpte) natuurtoets: 

 

“… 

Natuurtoets  

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen 

vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.  

 

Naast het verzurend effect van de ammoniakemissie is er ook mogelijks een vermestende 

invloed als gevolg van de stikstofhoudende samenstelling van ammoniak. De vermestende 

stikstofdepositie wordt berekend door de ammoniakdepositie om te zetten in stikstofdepositie 

waarbij in 1 gram ammoniak 0,82 gram stikstof zit. 

 

Impact op SBZ en VEN gebied 

(…) 

 

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 155m van 

het gen-gebied ‘De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg’. Op ca. 1466 m is het 

gen gebied ‘De Vallei van de Bovenschelde Zuid’ gelegen. 
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(…) 

 

• Oorspronkelijke aanvraag 

 

Ook t.a.v. het VEN-gebied bevat het dossier onvoldoende informatie om met zekerheid te 

concluderen dat de te vergunnen activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade 

veroorzaakt aan de natuurwaarden van het VEN-gebied. In een verscherpte natuurtoets moet 

onderzocht worden of de te vergunnen activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade 

veroorzaakt aan de natuurwaarden van het VEN-gebied (zie natuurdecreet art 26 bis). 

 

(…) 

 

• Wijzigingsverzoek dd. 10 juni 2021 

 

Met het wijzigingsverzoek van 10 juni 2021 werd een passende beoordeling/verscherpte 

natuurtoets bezorgd. Hieruit blijkt dat: 

 

(…) 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos bracht op 1 juli 2021 een gunstig advies uit over de 

passende beoordeling en motiveert dit als volgt:  

 

Bespreking passende beoordeling / verscherpte natuurtoets 

 

(…) 

De verzuring en vermesting op het VEN-gebied werd onderzocht met IMPACT : de 

bijdrage aan het soortenrijk grasland (Hp*) bedraagt voor verzuring 2,17% en de 

vergunde situatie en 1,45% in de gewenste situatie en voor vermesting respectievelijk 

2,96% en 1,98%. Ook in VEN-gebied is de bijdrage hoger dan 0,1%. De richtsnoer geeft 

aan dat voor de bedrijven die een impactscore hebben van meer dan 0,1% een reductie 

van minimum 30% moet nagestreefd worden. Dit heeft de aanvrager gedaan door het 

aantal dieren sterk te reduceren zodat de totale emissie daalt van 3463 kg/jaar naar 

2400 kg/jaar. De aanvrager heeft via een wijzigingsverzoek op 4 februari 2021 

aangegeven dat hij een vergunning wenst tot 31 december 2030. Hierdoor is de 

aanvraag ook in lijn met de voorwaarde om alle niet-AEA-stallen te laten uitdoven tegen 

31 december 2030. De aanvraag is in de lijn met de ministeriële richtsnoer en er kan 

geconcludeerd worden dat het bedrijf geen onvermijdbare en onherstelbare schade 

veroorzaakt aan de natuurwaarden in het VEN-gebied (…) 
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(…) 

 

Agentschap voor Natuur en Bos  

 

• Oorspronkelijke aanvraag  

 

ANB heeft op 29 januari 2021 een ongunstig advies uitgebracht en vervolgens op 22 februari 

2021 een gunstig advies naar aanleiding van een wijzigingsverzoek.  

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos bespreekt de aanvraag als volgt:  

 

‘Het Agentschap voor Natuur en bos heeft in 1ste aanleg en in beroep een ongunstig advies 

verleend. Het verzurend en vermestend effect op het nabijgelegen VEN-gebied is 

aanvaardbaar: de bijdrage van het bedrijf blijft onder de 10 % van de kritische depositiewaarde. 

Het ongunstig advies werd gegeven omwille van het behoud van de traditionele stallen en het 

vergunnen van zulke stallen niet langer verantwoord is omwille van een hoge ammoniakbijdrage 

in een gebied met een reeds hoge milieudruk. De aanvrager heeft tenslotte de stap gezet om 

een vergunning te vragen voor een beperkte duur, zijnde tot 31 december 2030. Dit is de 

einddatum die is vooropgesteld voor het gebruik van de traditionele stallen voor varkens. Het 

Agentschap voor Natuur en Bos doet geen uitspraak omtrent de bouwovertredingen, de 

gebrekkige toestand van de gebouwen, geuroverlast en andere verstoring veroorzaakt door het 

bedrijf.’  

 

ANB concludeert het volgende:  

 

‘Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de aanvrager is ingegaan op het argument 

waarop de vorige ongunstige adviezen waren gebaseerd en geeft nu een gunstig advies voor 

dit wijzigingsverzoek. Niettemin betreurt het dat de vrij zware milieudruk nog 10 jaar zal 

aanhouden.’  

 

Er dient te worden meegegeven dat bovenstaand gunstig advies werd uitgebracht vóór de 

bekendmaking van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 

(RvVb-A-2021-0697).  

 

• Wijzigingsverzoek dd. 10 juni 2021  

 

ANB bracht naar aanleiding van het wijzigingsverzoek van 10 juni 2021 op 1 juli 2021 een 

gunstig advies uit. 

 

Bespreking passende beoordeling / verscherpte natuurtoets 
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(…) 

 

De verzuring en vermesting op het VEN-gebied werd onderzocht met IMPACT : de 

bijdrage aan het soortenrijk grasland (Hp*) bedraagt voor verzuring 2,17% en de 

vergunde situatie en 1,45% in de gewenste situatie en voor vermesting respectievelijk 

2,96% en 1,98%. Ook in VEN-gebied is de bijdrage hoger dan 0,1%. De richtsnoer geeft 

aan dat voor de bedrijven die een impactscore hebben van meer dan 0,1% een reductie 

van minimum 30% moet nagestreefd worden. Dit heeft de aanvrager gedaan door het 

aantal dieren sterk te reduceren zodat de totale emissie daalt van 3463 kg/jaar naar 

2400 kg/jaar. De aanvrager heeft via een wijzigingsverzoek op 4 februari 2021 

aangegeven dat hij een vergunning wenst tot 31 december 2030. Hierdoor is de 

aanvraag ook in lijn met de voorwaarde om alle niet-AEA-stallen te laten uitdoven tegen 

31 december 2030. De aanvraag is in de lijn met de ministeriële richtsnoer en er kan 

geconcludeerd worden dat het bedrijf geen onvermijdbare en onherstelbare schade 

veroorzaakt aan de natuurwaarden in het VEN-gebied en evenmin een significant 

negatief effect op de natuurwaarden in het habitatrichtlijngebied.  

 

Conclusie  

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat deze aanvraag in de lijn is met de 

ministeriële instructie KZD13620 en de bijhorende richtsnoer.  

 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos 

een gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarden:  

 

- De emissie wordt met 30% gereduceerd zoals voorgesteld in de aanvraag - De 

vergunningstermijn wordt beperkt tot 31 december 2030 

 

Conclusie  

 

De gewijzigde aanvraag is in overeenstemming met de ministeriële richtsnoer gezien de emissie 

gereduceerd wordt met 30% en de vergunningstermijn wordt beperkt tot en met 31 december 

2030. 

 

(…) 

 

Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de exploitatie van de inrichting niet leidt 

tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden in het VEN.  
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De gewijzigde aanvraag doorstaat de natuurtoets. 

…” 

 

2.5 

Het wordt door partijen niet betwist dat de projectpercelen gelegen zijn op ongeveer 155 m 

van het VEN-gebied ‘De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg’ en op ongeveer 

1466 m van het VEN-gebied ‘De Vallei van de Bovenschelde Zuid’. Dit blijkt tevens ook uit de 

bestreden beslissing. 

 

Met de verzoekende partijen moet worden vastgesteld dat de verwerende partij in de 

bestreden beslissing geen eigen concreet onderzoek heeft gevoerd naar de vraag of de 

verdere exploitatie van de inrichting onvermijdbare en onherstelbare schade kan veroorzaken 

aan de natuurlijke elementen van de betrokken VEN-gebieden, en in het bijzonder het op 155 

m gelegen VEN-gebied ‘De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg’. De verwerende 

partij verwijst in de bestreden beslissing louter naar de door het ANB verleende adviezen, en 

sluit zich in het bijzonder aan bij het advies van 1 juli 2021. Hoewel de verwerende partij zich 

voor haar beoordeling mag laten leiden door adviezen, zoals het ANB-advies, moet ze daarbij 

wel waakzaam zijn dat dit advies zorgvuldig, correct en volledig is. Niettegenstaande het ANB 

mag beschouwd worden als een deskundig orgaan, dat geacht wordt over de nodige kennis 

en deskundigheid te beschikken om de impact op het VEN-gebied te beoordelen, betekent dit 

niet dat een bepaald advies geen inhoudelijke of formele gebreken kan vertonen.  

 

Het komt aan de Raad toe om desgevallend na te gaan of het gunstige advies van het ANB 

naar vorm en inhoud zorgvuldig tot stand gekomen is. De Raad beschikt ter zake evenwel 

slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid. De Raad kan de beoordeling van het ANB, 

dat een gespecialiseerd adviesorgaan is, niet overdoen. De Raad kan enkel nagaan of het 

advies gesteund is op juiste feitelijke gegevens en of het ANB die gegevens correct heeft 

geïnterpreteerd en op grond daarvan in alle redelijkheid tot het gunstige advies is kunnen 

komen. 

 

Zoals de verzoekende partijen terecht stellen, zijn de motieven uit het advies van het ANB, en 

bijgevolg ook de motieven van de bestreden beslissing die zich op het advies van het ANB 

steunt, vreemd aan het toetsingskader van artikel 26bis Natuurdecreet.  

 

In het advies van het ANB van 1 juli 2021 wordt op basis van de IMPACT-tool vastgesteld dat 

de bijdrage aan het soortenrijk grasland voor verzuring 2,17% bedraagt in de vergunde situatie 

en 1,45% in de gewenste situatie. Voor vermesting is de bijdrage respectievelijk 2,96% en 
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1,98%. In VEN-gebied is de bijdrage aldus hoger dan 0.1%. Evenwel oordeelt het ANB, onder 

verwijzing naar de Ministeriële richtsnoer, dat bedrijven die een impactscore hebben van meer 

dan 0,1% een reductie van minimum 30% dienen na te streven. Aangezien dit in voorliggend 

dossier het geval is (door een reductie van het aantal dieren) en de duur van de vergunning 

wordt beperkt tot 31 december 2030, stelt ANB dat er voldaan is aan de Ministeriële richtsnoer. 

Op basis van het voorgaande komt het Agentschap tot de conclusie dat het bedrijf “geen 

onvermijdbare en onherstelbare schade” aan het VEN-gebied zal veroorzaken.  

 

In de bestreden beslissing toetst de verwerende partij, in navolging van het advies van het 

ANB, louter de verkregen waarden uit de IMPACT-tool aan de Ministeriële richtsnoer bij de 

Ministeriële instructie van 2 mei 2021: 

 

“… 

De gewijzigde aanvraag is in overeenstemming met de ministeriële richtsnoer gezien de emissie 

gereduceerd wordt met 30% en de vergunningstermijn wordt beperkt tot en met 31 december 

2030. 

 

Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de exploitatie van de inrichting niet leidt 

tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden in het VEN.  

 

De gewijzigde aanvraag doorstaat de natuurtoets. 

…” 

 

Los van de vraag of er in voorliggend dossier daadwerkelijk sprake is van onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan de betrokken VEN-gebieden, wat behoort tot de discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid van de verwerende partij, moet worden vastgesteld dat de 

hierboven geciteerde ‘mechanische’ toepassing van de Ministeriële richtsnoer niet verenigbaar 

is met de vereiste verscherpte natuurtoets uit artikel 26bis Natuurdecreet. Immers vereist de 

verscherpte natuurtoets dat door de vergunningverlenende overheid concreet wordt 

onderzocht of de aanvraag onvermijdbare en onherstelbare schade aan de concrete 

natuurwaarden van het VEN-gebied zal veroorzaken.  

 

Aangezien artikel 26bis van het Natuurdecreet niet voorziet in een expliciete schadedrempel 

moet elke vorm van “onvermijdbare en onherstelbare schade” in beginsel worden uitgesloten, 

wat tevens inhoudt dat een kans op “onvermijdbare schade en onherstelbare schade” en dus 

zelfs niet-betekenisvolle effecten voldoende zijn om een vergunning te weigeren. Nu zowel in 

de passende beoordeling/verscherpte natuurtoets, als uit het advies van 1 juli 2021 van het 

ANB blijkt dat er weldegelijk ook in de nieuwe situatie een bijdrage bestaat aan de vermesting 
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en verzuring van de natuurwaarden van het VEN-gebied, moest de verwerende partij concreet 

onderzoeken of er onvermijdbare en onherstelbare schade aan het VEN-gebied kan ontstaan 

door de verderzetting van de exploitatie voor 10 jaar. Dergelijk onderzoek is met de bestreden 

beslissing niet gevoerd, minstens blijkt dergelijk onderzoek niet uit de tekst van de bestreden 

beslissing. Door louter te verwijzen naar de “beperkte” duur waarvoor de vergunning wordt 

verleend (tot 31 december 2030) en het feit dat de emissie conform de Ministeriële instructie 

met 30% wordt gereduceerd, wordt niet afdoende aannemelijk gemaakt dat de verdere 

exploitatie van de inrichting geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan het VEN-gebied 

in de zin van artikel 26bis Natuurdecreet zal veroorzaken.   

 

Overigens moet worden opgemerkt dat de Ministeriële richtsnoer geen uitdrukkelijk kader 

voorziet voor de beoordeling van de effecten van stikstofuitstoot ten aanzien van VEN-

gebieden, doch louter ten aanzien van habitatrichtlijngebieden. De Ministeriële richtsnoer kon 

bijgevolg ook niet dienstig worden gehanteerd bij de beoordeling van de vraag of er 

onvermijdbare en onherstelbare schade zal veroorzaakt worden ten aanzien van de 

natuurelementen van VEN-gebieden, minstens kon de verwerende partij haar beoordeling niet 

beperken tot een verwijzing naar die richtsnoer. 

 

De stelling van de tussenkomende partij dat het bedrijf reeds bestond en werd uitgebaat vóór 

de vaststelling van de betrokken VEN-gebieden en dat het dus gaat om een bestaande 

ammoniakdepositie, en dat de situatie in het VEN-gebied door de in de aanvraag voorziene 

ammoniakreductie enkel zal verbeteren, doet geen afbreuk aan het voorgaande. Onderhavige 

aanvraag betreft immers een hernieuwing van een milieuvergunning of verdere exploitatie van 

de IIOA) en verandering door wijziging en uitbreiding, zodat de verwerende partij verplicht is 

om na te gaan of de verdere exploitatie (tot 31 december 2030) geen onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan de betrokken VEN-gebieden veroorzaakt.  

 

2.6 

Het eerste middelonderdeel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3. Tweede middelonderdeel 

 

Het tweede middelonderdeel dient niet verder onderzocht te worden aangezien dit niet tot een 

ruimere vernietiging kan leiden. 
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V. Kosten 

1. 

De verzoekende partijen vragen in hun verzoekschrift om de verwerende partij te verwijzen in 

de kosten, die zij begroot op het rolrecht van 200 euro en de administratieve kosten die zij 

begroot op 300 euro. 

 

2.  

Met toepassing van artikel 33 DBRC-decreet legt de Raad de kosten van het beroep ten laste 

van de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt. Onder de kosten van het beroep 

worden volgens het voormeld artikel zowel de rolrechten en de rechtsplegingsvergoeding 

begrepen, als eventueel getuigengeld en kosten en erelonen van een eventueel aangestelde 

deskundige. Administratieve kosten vallen niet onder de kosten van het beroep en kunnen dus 

niet ten laste worden gelegd van de verwerende partij. 

 

Artikel 21, §7 DBRC-decreet bepaalt dat de Raad op verzoek wel een 

rechtsplegingsvergoeding kan toekennen, die een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten 

en erelonen van de advocaat van de partij die ten gronde in het gelijk gesteld wordt. De 

verzoekende partijen hebben geen advocaat aangesteld en kunnen dus geen aanspraak 

maken op een rechtsplegingsvergoeding. 

 

3. 

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

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

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

voor de verzoekende en de verwerende partij. 
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VI. Beslissing  

1. De tussenkomst van Lode VAN WAMBEKE is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het bestuurlijk 

beroep van de verzoekende partijen en dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

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

op 400 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 15 september 2022 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De griffier, 

 

 

De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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