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I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen door neerlegging in het digitaal loket op 4 november 2021 

de vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 19 augustus 2021, waarmee 

aan de tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden 

voor het uitbreiden en het uitbaten van een glastuinbouwbedrijf (omgevingsnummer: 

OMV_2020077062). 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de tussenkomende partij tegen de 

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Overijse van 22 december 2020 ingewilligd. 

 

Het project ligt in 3090 Overijse aan de Groeneweg 110 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 4, sectie D, 682M3, 682P3, 682R3, 682S3 en 683A. 

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 procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 1 september 2022. Ze hebben 

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

Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 15 juni 2020 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

uitbreiden en uitbaten van een glastuinbouwbedrijf gelegen in 3090 Overijse aan de 

Groeneweg 110. 

 

De aanvraag omvat de sloop van een aantal constructies: een serre van 205 m2 centraal op 

de site, een vrijstaande berging langs de rechter perceelgrens en een strook verharding van 

173 m2 achter de bestaande serres. Er worden ook twee bomen gekapt. In functie van de 
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oprichting van nieuwe constructies wordt het hellende terrein genivelleerd. Er wordt een 

nieuwe druivenserre van 10.240 m2 opgetrokken, op 8,41-19,31 m van de oostelijke 

perceelgrens en 13,87-17,39 m van de westelijke perceelgrens. De serre is 80 m breed en 

128 m lang met een kroonlijsthoogte van 5,3 m en een nokhoogte van 6,4 m. Tussen deze 

serre en de Walravensbosstraat wordt een sleufsilo gebouwd van 200 m2 voor de opslag van 

mest en de tijdelijke opslag van snoeisel afkomstig van de ranken. Tussen de bestaande 

serres en de nieuwe serre wordt een loods gebouwd in prefab betonpanelen en een 

warmteopslagtank. De loods bevat een sorteer- en verwerkingsruimte, een kantoorruimte, een 

refter, sanitair, kleedruimtes, een koelcel en een opslagruimte. In de loods wordt ook een 

stookruimte met warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie) geplaatst. De loods is via 

een sas verbonden met de serre. Ten oosten van de bestaande serres wordt een foliebassin 

geplaatst, met een breedte van 30 m en een diepte van 60 m, om afstromend hemelwater op 

te vangen. Rechts vooraan op het terrein wordt een nieuwe elektriciteitscabine geplaatst en 

langs de rechter perceelgrens wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd in asfalt. Deze 

weg, met een breedte van 3 m, eindigt in een verbreding van 13,08 m ter hoogte van de nieuwe 

loods. Langs deze weg worden de bestaande haag en leilindes verlengd. Rondom de nieuwe 

serre worden diverse houtkanten aangeplant, met een breedte tussen de 4 en 5 m. De 

aanvraag omvat eveneens de regularisatie van een buitenpiste voor paarden. 

 

De aanvraag omvat volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:  

- lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 0,5 m³/uur, 1 m³/dag en 300 m³/jaar 

(rubriek 3.4.1.a – klasse 3); 

- opslag van 1.400 liter olie, en van 1.200 liter afvalolie (rubriek 6.4.1 – klasse 3); 

- WKK op aardgas 1.266 kVA (1.013 kWel) en noodstroomgroep 100 kVA (= vermogen 

teruggebracht tot 50 % van 200 kVA) (rubriek 12.1.1.2.b – klasse 2); 

- transformator 1.250 kVA (rubriek 12.2.2 – klasse 2); 

- stallen van 10 voertuigen (transpaletten, poetsmachine, bestelwagen,…) (rubriek 

15.1.1 – klasse 3); 

- compressor 2 kW + 7,5 kW, en een koelcompressor 15 kW (rubriek 16.3.2.a – klasse 

3); 

- opslag van 1.000 l/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 17.4 – 

klasse 3); 

- opslag van 400 m³ mest (rubriek 28.2.c.1 – klasse 3); 

- WKK op aardgas 2.287 kW en noodstroomgroep 205 kW (= vermogen teruggebracht 

tot 50 % van 410 kW) (rubriek 31.1.2.b – klasse 2); 

- stookinstallatie op aardgas 1.450 kW (rubriek 43.1.1.b – klasse 3). 
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De percelen liggen deels in serregebied en deels in agrarisch gebied (gewestplan ‘Halle-

Vilvoorde-Asse’). 

 

In het zuiden paalt de site aan het habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Dijle, Laan en Ijse 

met aangrenzende bos- en moerasgebieden’. De site is ook gelegen op 2,4 km van het 

dichtstbijzijnde VEN-gebied, nr. 529 ‘De Dijlevallei’. 

 

Er wordt een eerste openbaar onderzoek gehouden dat loopt van 27 juli 2020 tot en met 26 

augustus 2020. Omwille van de aanplakking langs slechts één zijde, met name de Groeneweg, 

en niet langs de Walravensbosstraat, wordt er een administratieve lus toegepast. Er wordt 

opnieuw een openbaar onderzoek gehouden, dat loopt van 4 november 2020 tot en met 4 

december 2020. Er worden in totaal 58 bezwaarschriften ingediend, onder meer door de 

verzoekende partijen.  

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 9 oktober 2020 voorwaardelijk gunstig. 

 

De tussenkomende partij dient op 22 oktober 2020 een wijzigingsverzoek in en voegt een 

energiestudie, een beplantingsvoorstel en een mobiliteitsstudie toe. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 30 oktober 2020 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 25 augustus 2020 deels voorwaardelijk 

gunstig en deels ongunstig. Er wordt ongunstig geadviseerd voor de regularisatie van de 

rijpiste. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Overijse weigert op 22 december 2020 een 

omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 4 februari 2021 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 23 maart 2021 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 12 april 2021 deels voorwaardelijk gunstig 

en deels ongunstig (voor de te regulariseren rijpiste). 
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De tussenkomende partij dient op 28 april 2021 een nota ter ondersteuning van haar 

beroepschrift en aangepaste passende beoordeling in.  

 

Op 4 mei 2021 vindt een hoorzitting plaats. 

 

De tussenkomende partij vraagt op 6 mei 2021 om overeenkomstig artikel 66, §2/1 van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet) de beslissingstermijn te verlengen met zestig dagen. Dit 

verzoek werd op 27 mei 2021 aanvaard. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 10 juni 2021 voorwaardelijk gunstig.  

 

Na de (nieuwe) hoorzitting van 13 juli 2021 adviseert de provinciale 

omgevingsvergunningscommissie op 24 juli 2021 om het beroep in te willigen en de 

omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

 

De tussenkomende partij dient op 16 juli 2021 aangepaste inplantingsplannen in, waarop de 

te regulariseren rijpiste wordt geschrapt. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 19 augustus 2021 gegrond en verleent een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Verwante procedures 

Ook de tussenkomende vordert door neerlegging op het digitaal loket op 26 oktober 2021 de 

vernietiging van de bestreden beslissing. Dat beroep heeft als rolnummer 2122-RvVb-0151-A. 

V. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 
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- artikelen 1.1.4 en 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO); 

- het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse; 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- het materieel motiveringsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

Volgens de verzoekende partijen is de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening niet 

afdoende, kennelijk onredelijk en foutief gemotiveerd.  

 

Ze beschrijven de omgeving waarin het project is gelegen en waarin het Koningsbos een 

belangrijk element is. De aanvraag grenst aan het beschermd cultuurhistorisch landschap 

‘Koningsberg’. De verzoekende partijen stellen dat de bestreden beslissing de beleidsvisie van 

de Vlaamse Landmaatschappij om een robuust en fijnmazig groen-blauw netwerk te creëren 

en waarvoor een 8 m brede houtkant wordt aangeplant die het Koningsbos verbindt met het 

Zoniënwoud, ernstig in het gedrang brengt en afbreuk doet aan de natuur- en 

landschapswaarde van de onmiddellijke omgeving. De verwerende partij moest uitdrukkelijk 

motiveren waarom een dergelijke grootschalige ruimtelijke inneming naast de speciale 

beschermingszone (SBZ) kan worden ingeplant.  

 

De verzoekende partijen wijzen erop dat de percelen gelegen zijn in waterwingebied van 

categorie III en dat de grootschalige inneming van open ruimte hiermee strijdt. Aangezien het 

hemelwater opgevangen wordt voor gebruik in de serres en in de paardenhouderij, kan er niet 

meer voldaan worden aan de waterbehoefte en komt de recuperatie van drinkwater in het 

gedrang.  

 

Ze stellen verder dat de aanvraag niet aangesneden open ruimte inneemt en een grote druk 

legt op de open ruimte. De serre wordt bovendien ingeplant in agrarisch gebied en niet in het 

serregebied. Ook de hippische activiteiten bevinden zich in serregebied, maar omwille van het 

recreatief karakter ervan is een alternatieve situering in serregebied niet mogelijk. De WKK-

installatie, die een industriële toepassing is, wordt ook voorzien in agrarisch gebied. Alle 

onderdelen van de aanvraag zijn onbestaanbaar met de bindende bestemmingsvoorschriften, 

zodat de vergunning had moeten worden geweigerd.  

 

Op het terrein zijn al grote serres aanwezig, die niet of slechts beperkt worden gebruikt. De 

bestreden beslissing bevat geen informatie over het gebruik hiervan en er is ook geen vraag 



 

RvVb - 7 

 

voor het slopen of de vervangbouw ervan, wat een duurzaam ruimtegebruik zou zijn. Er is 

volgens de verzoekende partijen ook geen sprake van een pertinent onderzoek naar of 

beoordeling van een alternatieve inplanting op het aanvraagperceel, terwijl het gebruik van de 

bestaande serres en de vrije ruimten ertussen de impact op de open ruimte en het verstoren 

van de open zichten kan beperken. Ook is er geen onderzoek gedaan naar een alternatieve 

locatie op serregebieden in de omgeving.  

 

De verzoekende partijen stellen dat de aanvraag niet inpasbaar is in verschillende 

gemeentelijke beleidsvisies, waarbij ze wijzen op de inspiratienota van de gemeente Overijse, 

zodat in strijd met artikel 4.3.1, §2, 1°, a) VCRO geen vergunning kan worden verleend.  

 

Er is sprake van ene aanzienlijke schaalvergroting op de site, die niet in evenwicht is met de 

omgeving. Dit wordt versterkt door de reliëfwijziging op het perceel, waardoor het bouwvolume 

zeer dominant in het open landschap aanwezig zal zijn. De bestreden beslissing erkent ook 

dat de aanvraag de resterende ruimte tussen de Groeneweg en de Walravenbosstraat 

inneemt. De verwerende partij treedt wat betreft de schaal, het ruimtegebruik en de 

bouwdichtheid de argumenten van de tussenkomende partij bij, zonder deze elementen te 

onderwerpen aan een eigen zorgvuldig oordeel en onderzoek en beperkt zich tot stijlformules. 

Deze beoordeling is ook kennelijk onredelijk en onzorgvuldig, aangezien geen enkele andere 

vergunningverlenende overheid in dezelfde omstandigheden deze beslissing zou nemen. De 

verwerende partij erkent dat er sprake is van een grote schaalvergroting die niet in de 

omgeving voorkomt, maar zet verder niet uiteen waarom de schaal toch verenigbaar is met de 

goede ruimtelijke ordening.  

 

De verzoekende partijen wijzen op de aanzienlijke open gaten tussen de verschillende 

constructies, wat niet duidt op een zuinig en efficiënt ruimtegebruik. De verwerende partij stelt 

hierover louter dat deze dienen voor toekomstige uitbreidingen, waarmee uiteraard geen 

rekening kan worden gehouden. Er wordt nieuwe open ruimte aangesneden in plaats van de 

al gebruikte percelen optimaal te benutten. Het ruimtegebruik is dan ook niet afdoende 

gemotiveerd.  

 

De verwerende partij komt ook niet verder dan de loutere bewering dat er een beperkte 

reliëfwijziging wordt uitgevoerd, die geen negatieve impact op de omgeving zal hebben. Er is 

onmiskenbaar sprake van een aanmerkelijke reliëfwijziging in de zin van artikel 4.2.1, 4° 

VCRO, waarbij het maaiveld ter hoogte van de Walravensbosstraat met 1,75 m wordt 

opgehoogd en de nok van de serre 8,15 m boven deze straat zal uitsteken. De verzoekende 

partijen begrijpen niet hoe de verwerende partij kan besluiten dat er geen landschappelijk 
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bepalend reliëf wordt vernield, nu het gaat om een plateau met een klein gradiënt. De 

bestreden beslissing is ook intern tegenstrijdig, aangezien enerzijds wordt gesteld dat er een 

aanmerkelijke ophoging is en anderzijds dat het niet veel meer is dan een “nivellatie”. Het 

college van burgemeester en schepenen heeft geoordeeld dat het onduidelijk is hoe de 

aansluitingen met de taluds op het linker en rechter aanpalend perceel worden uitgevoerd en 

hierover wordt noch door de tussenkomende partij, noch door de verwerende partij 

duidelijkheid verschaft. De globale landschappelijke impact van de reliëfwijziging is dan ook 

niet in te schatten. Het is irrelevant dat Overijse gekend is voor de druiventeelt.  

 

De verzoekende partijen zetten nog uiteen dat ook de functionele inpasbaarheid niet afdoende 

is onderzocht en onjuist is beoordeeld. Het project kan niet los worden gezien van de al 

aanwezige serres en de schaal ervan. Een bedrijvencomplex van meer dan twee hectare met 

drie onderscheiden activiteiten is functioneel niet inpasbaar. Er wordt een grootschalige en 

bewust overgedimensioneerde WKK-installatie voorzien, die een grote component niet-

landbouwbedrijfseigen gebruik inhoudt. Tenzij een maximaal productiegetal wordt opgelegd 

gekoppeld aan het effectieve bedrijfseigen verbruik, zal deze installatie ongecontroleerd 

kunnen functioneren voor de verkoop van energie en dit is niet aanvaardbaar in het agrarisch 

gebied. De bestreden beslissing motiveert de specifieke keuze voor de locaties en de veelheid 

aan functies en schaalgrootte van het project niet. De impact van het project wordt volgens de 

verzoekende partijen geminimaliseerd. De serres zullen voor een glazen muur in het open 

landschap zorgen en hebben net dezelfde impact als een stal van deze hoogte. De hoogte is 

ook niet beperkt, aangezien ze een nokhoogte hebben van 6,40 m. De verwerende partij gaat 

bij de functionele inpasbaarheid ook niet in op de overige onderdelen van de aanvraag, met 

name de al bestaande constructies.  

 

De aanvraag is esthetisch niet inpasbaar en de bestreden beslissing bevat geen afdoende 

zorgvuldig onderzoek of motivering. Er worden geen groen- of bufferstroken van enige 

betekenis voorzien. Er is geen globaal en geïntegreerd groenplan, het plan bevat geen 

controleerbare maatvoering en de opgelegde voorwaarde in de bestreden beslissing is 

nietszeggend en niet afdoende. Er is nood aan een nauwkeurige beschrijving van de 

aanwezige natuur- en landschapswaarden om aan de hand van een passende beoordeling tot 

een afdoende gemotiveerd, adequaat beschermend groenplan te komen. Met verwijzing naar 

rechtspraak stellen ze dat een groenscherm er net op wijst dat het aangevraagde moet worden 

weggestopt en de schoonheidswaarde van het landschap in gevaar brengt. De verzoekende 

partijen zetten nog uiteen dat de aanwezige versnippering van het landschap niet kan worden 

ingeroepen als verantwoording om het landschap nog meer te versnipperen en het 

landschappelijk waardevolle karakter van het betrokken agrarisch gebied nog verder aan te 
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tasten. De verzoekende partijen lichten toe dat de kleur van de gebouwen en verscheidenheid 

aan materialen op de site niet bijdragen tot een zachte aanblik in het landschap. De 

constructies hebben geen esthetische kwaliteit.  

 

De verzoekende partijen stellen dat het foliebassin een vreemd element is in het landschap en 

dat er nood is om minstens de dijken in te groenen. Ook het zonevreemd aansnijden van open 

ruimte voor serres is onaanvaardbaar.  

 

De mobiliteitsimpact is volgens de verzoekende partijen ook onzorgvuldig en kennelijk 

onredelijk beoordeeld. De verzoekende partijen wijzen op de bezwaarschriften waarin hierop 

gewezen wordt. Er is geen MOBER of mobiliteitsstudie en de tussenkomende partij stelt ten 

onrechte dat het project geen extra verkeer genereert. De verwerende partij volgt de aanvraag 

blindelings. De aanvraag is bovendien tegenstrijdig, nu bijlage E1 en de ‘mobiliteitsstudie’ 

verschillende informatie geven. Deze studie bevat een beperkte en gratuite opsomming van 

enkele basisgegevens. Het valt niet aan te nemen dat een dergelijk bedrijf minder 

verkeersbewegingen veroorzaakt dan een modaal gezin. Er wordt geen enkele relevante 

verkeersbeweging opgegeven voor de hippische activiteiten en er is geen controleerbare 

mestbalans. Er is voor de bedrijven ook geen controleerbare opgave van personeel en het 

weinig waarschijnlijk dat de seizoensarbeiders te voet of met de fiets zullen komen, aangezien 

de site verwijderd ligt van woon- of verblijfplaatsen en niet met het openbaar vervoer 

bereikbaar is. De druiventeelt zal ook particuliere kopers aantrekken en er wordt geen parkeer- 

en keermogelijkheid aangegeven op het perceel zelf. Er wordt onder andere ook abstractie 

gemaakt van de bestaande vervoersbewegingen van landbouwbedrijven in de omgeving. De 

verzoekende partijen wijzen erop dat de Groeneweg een smalle gemeenteweg met één 

baanvak is en deel uitmaakt van verschillende fiets- en wandeltrajecten. Er zullen 

verkeersconflicten zijn. De verzoekende partijen verwijzen naar een arrest van de Raad waarin 

een gelijkaardige problematiek aan bod kwam. De verwerende partij maakt abstractie van de 

pertinente bezwaren. Zwaar vervoer kan niet kruisen in de Groeneweg. Ook de 

Walravensbosstraat wordt onjuist voorgesteld, aangezien het gaat om een onverharde weg 

waarop geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten. Er worden geen duidelijke cijfers inzake 

verkeersbewegingen voorgelegd. Het project bevat ook een recreatieve paardenhouderij, die 

ook verkeersbewegingen heeft en deze veroorzaakt nu al hinder aangezien een paard op de 

weg geen kruisend of langsrijdend verkeer toestaat. Er is ook geen zekerheid over de juistheid 

van de gegevens die de tussenkomende partij aanreikt en er wordt abstractie gemaakt van de 

cumulatie van de vervoersbewegingen. De verwerende partij geeft in de bestreden beslissing 

bovendien zelf aan dat het vervoer van werknemers of extra seizoensplukkers niet wordt 

toegelicht, maar meent alsnog te kunnen stellen dat er geen effect zal zijn op de mobiliteit.  
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De verzoekende partijen lichten nog toe dat ook de hinderaspecten niet afdoende zijn 

beoordeeld. Ze stellen momenteel zicht te hebben op een open landschap en wijzen op de 

afmetingen van de nieuwe serre en de aanzienlijke reliëfwijziging die wordt doorgevoerd. De 

visuele inpasbaarheid van het project ten opzichte van de nabijgelegen percelen wordt niet 

beoordeeld.  

 

Ook de WKK-installatie zal voor onaanvaardbare hinder zorgen. De elektriciteitscabine aan de 

straatzijde valt niet te vergelijken met een boom of een haag en het straatbeeld wordt hierdoor 

wel degelijk verstoord. De WKK-installatie is ruim overgedimensioneerd en de niet-

bedrijfsnoodzakelijke productie van elektriciteit moet meegenomen worden in de beoordeling. 

De verzoekende partijen stellen dat voor een serre van 1 ha in de regel een WKK-installatie 

wordt gebouwd van 0,6 tot 0,7 MWe, terwijl de productie van de aangevraagde installatie meer 

dan 40% hoger is dan nodig voor de serre. Naar schatting kan meer dan 90% van de 

opgewerkte elektriciteit op het net geplaatst worden, zodat het gaat om een zeer klein 

gesommeerd vermogen tegenover het opgestelde vermogen aan elektriciteitsproductie. Er 

wordt ook voorzien in een stookinstallatie met een hoog rendement van meer dan 90%. Er is 

een hogere omzetting van basisenergie in rookgassen dan wat strikt noodzakelijk is voor de 

serreteelt, met een impact van open uitstoot naar de omgeving. De overgedimensioneerde 

installatie zal er voor zorgen dat er met de deuren open gestookt zal worden. De verzoekende 

partijen merken op dat de aanvraag geen informatie bevat over het bekomen van een 

vergunning bij het Vlaams Energieagentschap en er evenmin een productievergunning van de 

VREG is. De tussenkomende partij heeft ook als maatschappelijk doel “de productie en 

commercialisatie van energie geproduceerd voor de genoemde landbouwactiviteiten”. De 

energiestudie maakt concreet dat jaarlijks 4.000 MW op het net zal worden gebracht en dat de 

WKK een kleine 4.000 uren per jaar zal draaien. De WKK-installatie is in die mate niet 

bedrijfsgebonden en kan niet worden vergund.  

 

De WKK-installatie zal ook zorgen voor ernstige geluidsoverlast in het open landschap. Deze 

geluidsoverlast is onvoldoende onderzocht. Het geluidsrapport gaat uit van een theoretische 

benadering en er is geen onderzoek geweest van de plaats, waardoor het 

omgevingsgeluidsniveau niet is vastgesteld, noch is er rekening gehouden met de meest 

voorkomende windrichting. De bestreden beslissing bevat volgens de verzoekende partijen 

enkel een stijlformule. In de vele bezwaren is gewezen op de onvolledigheid en onjuistheid 

van de studie.  
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De verzoekende partijen stellen dat de kans op ontploffing niet is onderzocht. Bovendien is 

een WKK-installatie geen vereiste om druiven te telen. Deze installatie gaat ook in tegen de 

beleidsvisie van de gemeente Overijse op het vlak van energie. De aanvraag bevat ook twee 

verschillende planologische indelingen van de loods met WKK, zodat het onduidelijk is welke 

indeling er uitgevoerd zal worden. De energiestudie bevat geen onderzoek van de 

alternatieven voor de invulling van de energiebehoefte, wat een zorgvuldig onderzoek 

onmogelijk maakt. Aardgas is niet de meest aangewezen energiebron. De verzoekende 

partijen wijzen erop dat het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg 

uitdrukkelijk aangaf dat de WKK bewust overgedimensioneerd is en dat er beperking van het 

aantal draaiuren moet komen. Ook de GECORO en RAMINA wezen hierop. Er is 

onduidelijkheid over de capaciteit van de installatie en de gevolgen ervan.  

 

2. 

De verwerende partij citeert de beoordeling in de bestreden beslissing, waarin alle door de 

verzoekende partijen aangehaalde elementen uitvoerig zijn besproken en beoordeeld. Dat de 

verzoekende partijen het oneens zijn met die beoordeling, maakt nog niet dat de beslissing op 

een onredelijke of onjuiste wijze tot stand is gekomen. De verzoekende partijen tonen de 

onredelijkheid of onzorgvuldigheid ervan niet aan. 

 

3. 

De tussenkomende partij zet uiteen dat de aanvraag niet onbestaanbaar is met de geldende 

gewestplanbestemming. De percelen zijn deels gelegen in serregebied en deels in agrarisch 

gebied. De bestreden beslissing stelt terecht vast dat druiventeelt een zuivere 

landbouwbestemming die zowel in overeenstemming is met de gewestplanbestemming 

agrarisch gebied als serregebied. De volledige aanvraag staat in functie van de druiventeelt. 

De visie van de verwerende partij wordt bevestigd in het advies van het Departement 

Landbouw en Visserij. De verzoekende partijen tonen niet aan dat de aangevraagde 

gebouwen niet noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van 

de tussenkomende partij. Uit de historiek van het dossier blijkt dat de tussenkomende partij 

een jong, actief tuinbouwbedrijf is dat is gespecialiseerd in het kweken van biologische 

groenten. De groenten worden geteeld in de bestaande serre in volle grond. Alle 

stedenbouwkundige ingrepen zijn voorzien voor de druiventeelt. De verwerende partij kon in 

redelijkheid en rekening houdend met de concrete gegevens van het dossier oordelen dat de 

aangevraagde constructies nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van de agrarische 

activiteiten van de tussenkomende partij. Ze benadrukt dat de hippische activiteiten volledig 

zijn uitgesloten van vergunning.  
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De tussenkomende partij zet verder uiteen dat de verzoekende partijen op zeer uitvoerige 

wijze opportuniteitskritiek leveren, wat niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing 

kan leiden. De verzoekende partijen overtuigen niet dat de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening in de bestreden beslissing onredelijk, onzorgvuldig en/of onjuist zou zijn.  

 

De tussenkomende partij stelt vast dat de verzoekende partijen de beoordeling van de 

aanvraag op het vlak van schaal selectief citeert. De verwerende partij heeft terecht 

geoordeeld dat de elektriciteitscabine beperkt is qua schaal en dat het straatbeeld weinig 

ruimtelijke samenhang vertoont die kan worden verstoord door de elektriciteitscabine. De 

verwerende partij overweegt verder terecht dat er geen ruimtelijke impact te verwachten is van 

de asfaltweg. Wat betreft de loods stelt de verwerende partij dat deze wordt ingegraven in het 

terrein en dat de kroonlijsthoogte ervan samenvalt met die van de al aanwezige serres. De 

loods is niet dominant ten opzichte van de serres en de warmte-opslagtank is een klein 

hoogteaccent boven de loods, maar de ligging zorgt ervoor dat dit een weinig prominente 

plaats zal innemen. De verwerende partij verwijst voor wat betreft de nieuwe loods op de 

voorziene gemengde houtkanten, erkent dat het serrecomplex een grote schaal heeft en stelt 

dat de schaal voor moderne landbouwbedrijven niet meer te relateren is aan de schaal van 

vroegere boerenerven of woningen. De verwerende partij stelt dat glastuinbouw niet dezelfde 

impact heeft als gesloten stallen en schuren en dat de hoogte door de aaneenschakeling van 

kleinere kappen beperkt blijft.  

 

De tussenkomende partij zet verder uiteen dat er een weinig open landschap is en dat door 

de aanwezige versnippering de aanvraag aansluit op bestaande structurele aantastingen en 

dus een verantwoord ruimtegebruik kent. De verzoekende partijen stellen volgens haar foutief 

dat het bestreden project zich in onaangesneden open ruimte zou bevinden, aangezien het 

gelegen is vlakbij een bouwkorrel, waarbinnen ook een professionele druiventeler is gelegen. 

Ze wijst erop dat het aangevraagde in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gelegen is in 

een half besloten omgeving. Historisch gezien bevond er zich op het rechtse perceel ook een 

tuinbouwbedrijf, dat is omgevormd naar een zonevreemde woning maar waarvan de restanten 

wel nog duidelijk zichtbaar zijn. Dit agrarisch gebied van 1,7 ha is vertuind en ook verder in de 

omgeving zijn vertuinde percelen te vinden.  

 

De tussenkomende partij benadrukt dat de bebouwingsgraad slechts 60% bedraagt en dat de 

ruimtelijke impact wordt beperkt door de aanleg van waardevolle houtkanten. Ze verwijst ook 

nog naar de gunstige adviezen die zijn verleend en waarin geen kritiek is gegeven op de schaal 

of de inplanting van de druivenserre en overige constructies. Enkel de inplanting van het 

waterbassin werd in vraag gesteld, maar dit is gemotiveerd weerlegd. Er kan bezwaarlijk 
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worden gesteld dat het kennelijk onredelijk is om te oordelen dat het aangevraagde zich op 

het vlak van schaal en ruimtegebruik niet zou inpassen in de omgeving. De verzoekende 

partijen tonen het tegendeel niet aan. De verwerende partij moet geen mogelijke alternatieve 

inplantingslocaties onderzoeken en moet ook geen onderzoek voeren naar de wenselijkheid 

van eventuele alternatieven. Er wordt immers eens vergunning aangevraagd, geen 

planologisch instrument. De tussenkomende partij zet verder uiteen dat de inplanting van de 

verschillende constructies bewust is gekozen. Ze wijst op de bestaande tuinbouwactiviteiten, 

het belang van de grondkwaliteit, de natuurlijke hoogteverschillen waar het waterbassin 

maximaal mogelijk gebruik van maakt en de mogelijkheid tot automatisatie.  

 

De tussenkomende partij zet verder uiteen dat de reliëfwijzigingen uitermate beperkt zijn en 

het perceel in feite wordt genivelleerd. Afgezet ten aanzien van de gehele perceeldiepte, is er 

slechts sprake van een reliëfwijziging van minder dan 1%. Er wordt uiteraard aandacht besteed 

aan de aansluiting op de aanpalende percelen. De tussenkomende partij wijst op de voorziene 

houtkanten en stelt dat, aangezien de houtkanten zich op aanzienlijke afstand bevinden van 

de serres, er kan worden voorzien in een geleidelijke overgang naar het niveau van de 

aanpalende percelen. Er zal geen negatieve impact zijn op de omgeving en dit wordt bevestigd 

in de bestreden beslissing. 

 

De tussenkomende partij wijst er nog op dat de verwerende partij overeenkomstig artikel 4.3.1, 

§2 VCRO rekening kan houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, maar dat dit geen 

verplichting is en de verwerende partij de beleidsvisies dus ook niet moest volgen. Ze 

benadrukt dat de aanvraag niet is gelegen in een openruimtegebied en het landschap ook niet 

onaangesneden is, zodat het vrijwaren van open ruimte niet aan de orde is.  

 

Het aangevraagde is volgens de tussenkomende partij ook functioneel inpasbaar. Ze ziet niet 

in hoe de verzoekende partijen erbij komen dat een bedrijvencomplex met drie onderscheiden 

activiteiten zou worden opgericht. Het aangevraagde staat louter en alleen in functie van de 

druiventeelt, die in overeenstemming is met de gewestplanbestemming. Ze stelt in haar nota 

ter ondersteuning van het beroep verduidelijking te hebben gegeven over de dimensionering 

van de WKK-installatie. Het aantal draaiuren van deze installatie wordt bepaald door de 

thermische behoefte van het landbouwbedrijf en niet door een gewenste elektrische productie. 

Ze heeft ook een bijkomende toelichting gegeven tijdens de hoorzittingen van 4 mei 2021 en 

13 juli 2021, waarvan een verslag staat opgenomen in de bestreden beslissing. De WKK-

installatie staat enkel en alleen in functie van de werking van de landbouwactiviteiten op de 

site. Ze benadrukt dat alle nieuwe constructies in functie van de serre gunstig zijn geadviseerd 

door het Agentschap Landbouw en Visserij. 
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Wat betreft de esthetische inpasbaarheid, wijst de tussenkomende partij erop dat de nieuwe 

serre is omgeven door houtkant en dat het landschapsplan is opgemaakt in samenwerking 

met een landschapsarchitect bij de provincie Vlaams-Brabant. Deze landschapsarchitect 

achtte de ingroening van het waterbassin niet noodzakelijk omdat het niet zichtbaar is vanop 

de Groeneweg en de bladeren dit bassin kunnen vervuilen en zo de werking ervan 

verhinderen. Hierover is in de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos en het 

Departement Landbouw en Visserij ook geen opmerking gemaakt. Het Agentschap adviseerde 

bovendien dat het gaat om een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de bestaande 

toestand. De verwijzing van de verzoekende partijen naar rechtspraak van de Raad over de 

schoonheidswaarde van het landschap is bovendien irrelevant, aangezien de aanvraag niet 

gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

 

De tussenkomende partij zet uiteen dat in de bestreden beslissing bij de beoordeling van de 

mobiliteitsimpact rekening is gehouden met de specifieke aard van de activiteiten en de 

exploitanten, die ervoor zorgen dat er weinig bijkomende verkeersbewegingen worden 

verwacht. Er wordt vastgesteld dat de oogstperiode beperkt is tot een drietal maanden, dat de 

totale productie beperkt is in omvang en dat de oogst enige tijd in beslag neemt. Ook gebeurt 

het vervoer niet in grote vrachtwagens en is het aantal arbeiders beperkt. Tijdens de 

druivenknip wordt een beperkt aantal seizoensarbeiders tewerkgesteld en deze medewerkers 

komen meestal uit de onmiddellijke omgeving en verplaatsen zich minstens deels met de fiets. 

De aangevraagde activiteiten doen volgens de tussenkomende partij minder verkeer ontstaan 

dan andere serreteelten of het houden van vee of kippen. Het meeste verkeer op de 

Groeneweg is bovendien te wijten aan de bewoners van de zonevreemde woningen en wordt 

voornamelijk gebruikt door plaatselijk verkeer. Aangezien haar bedrijf zone-eigen is, kan het 

verkeer van dit bedrijf volgens haar niet als hinderlijk worden beschouwd voor de omgeving. 

Wat betreft de verkeersbewegingen van de bestaande groenteteelt, heeft ze in haar nota ter 

ondersteuning van het beroep een korte opsomming hiervan gegeven. Hieruit blijkt dat de 

verkeersgeneratie beperkt is. De verzoekende partijen leveren enkel zuivere 

opportuniteitskritiek.  

 

Ook wat betreft de beweerde geluidsoverlast, visuele hinder en verstoorde woon- en 

leefkwaliteit, uiten de verzoekende partijen enkel opportuniteitskritiek en tonen ze niet aan dat 

het oordeel van de verwerende partij kennelijk onredelijk of onzorgvuldig is. De 

tussenkomende partij benadrukt dat de verzoekende partijen zich beperken tot 

veronderstellingen en flagrante onwaarheden. Er is een geluidsprognose uitgevoerd door een 

erkend geluidsdeskundige, waaruit blijkt dat de WKK-installatie geen overschrijding zal 
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veroorzaken van de geluidsnormen van Vlarem II. Zoals ze al aangaf in haar nota ter 

ondersteuning van het beroep, begrijpt de tussenkomende partij niet dat een druivenserre als 

hinderlijk wordt beschouwd in een gemeente die in het teken staat van de druiven. De 

aanvraag ligt bovendien langs twee wandel- en fietsroutes waarbij de druiventeelt wordt 

gepromoot.  

 

De tussenkomende partij besluit dat de verwerende partij in de bestreden beslissing de 

relevante elementen van de goede ruimtelijke ordening op afdoende wijze heeft onderzocht. 

De verwerende partij is uitgegaan van de concrete feitelijke gegevens en heeft deze correct in 

haar beoordeling betrokken. De verzoekende partijen komen niet verder dan het uiten van 

zuiver eenzijdige verzuchtingen en formuleren geen wettigheidskritiek maar niet-ontvankelijke 

opportuniteitskritiek.  

 

4. 

De verzoekende partijen voegen in hun wederantwoordnota toe dat de tussenkomende partij 

niet consequent is en zelfs leugenachtig. Ze wijzen erop dat doorheen de procedure afstand 

werd gedaan van de regularisatie van de paardenpiste om vervolgens te stellen dat de 

tussenkomende partij geen impact zou hebben op de paardenactiviteit. Het is duidelijk dat er 

ter plaatse een commerciële, onvergunde paardenactiviteit is en men niet de intentie heeft om 

de illegale constructies en activiteiten te vergunnen. Er worden wekelijks grote vrachtwagens 

aangereden met paarden. Het bedrijf van de aanvrager is slechts enkele maanden voor de 

indiening van de aanvraag is opgericht. 

 

Ze merken op dat het dossier te pas en te onpas wordt gewijzigd, bijvoorbeeld door het 

bijbrengen van de mobiliteitsstudie. Hierin beperkt de tussenkomende partij zich tot een 

eenvoudige, eigen gemaakte berekening van de te verwachte verkeersstromen. Hoewel er in 

eerste instantie werd gesproken over enkele bestelwagens per dag, wordt er in de schriftelijke 

uiteenzetting gesproken over hoogstens twee personenwagens per dag en dit enkel tijdens 

het plukseizoen. Ze stelt zich ook vragen bij het inzetten van vijf arbeiders voor de aangegeven 

opbrengst. Het dossier is volgens hen gebrekkig samengesteld en ongeloofwaardig.  

 

De verzoekende partijen benadrukken verder dat het voorzien van glastuinbouwbedrijven in 

agrarisch gebied in plaats van in het daarvoor voorziene serregebied tot gevolg heeft dat de 

serregebieden worden uitgehold. Ze begrijpen niet waarom de constructies toegelaten zijn in 

agrarisch gebied.  
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Ze zetten vervolgens uiteen dat het behoud van ‘alle’ open ruimte nastrevenswaardig is en dat 

in de bestreden beslissing duidelijk gesteld wordt dat er sprake is van ‘open ruimte’. Hoewel 

de verzoekende partijen bezwaren hebben opgeworpen over het doorbreken van de open 

ruimte, zet de verwerende partij hierover niets uiteen.  

 

De verzoekende partijen stellen zich, wat betreft de verwijzing in de bestreden beslissing naar 

artikel 11 van het Inrichtingsbesluit, de vraag in welke mate er sprake is van de uitbreiding van 

een bestaand bedrijf. Er wordt immers geen informatie verschaft over het huidige bedrijf en de 

invulling van de site. De kleinschalige groententeelt lijkt volkomen ondergeschikt aan de op 

het terrein aanwezige paardenactiviteiten. Om de nieuwe serre te kunnen vergunnen, moet er 

sprake zijn van de uitbreiding van een bestaand landbouwbedrijf, wat niet het geval is. De 

verzoekende partijen geven nog de ‘KBO uitprint’ van de tussenkomende partij en FLUVA nv. 

Hieruit blijkt dat de tussenkomende partij niet aan druiventeelt doet maar aan het fokken van 

paarden. Geen van beide vennootschappen heeft als hoofd- of nevenactiviteit serreteelt.  

 

Het standpunt van de tussenkomende partij dat de schaal van de nieuwe serre tegenwoordig 

gebruikelijk is voor moderne landbouwbedrijven, geen afbreuk doet aan het gegeven dat er 

een metershoge glazen wand wordt opgetrokken die het open ruimtegevoel niet behoudt. Er 

moet een concrete beoordeling gebeuren van de schaal van het project. De verzoekende 

partijen stellen zich nog vragen bij de leefbaarheid van het landbouwbedrijf en wijzen erop dat 

het vervoeren van twee auto’s druiven per dag niet in verhouding staat met de impact op de 

goede ruimtelijke ordening. 

 

De verzoekende partijen menen dat de tussenkomende partij de inplanting enkel verantwoordt 

vanuit economisch oogpunt. Er wordt niet aangetoond dat een inplanting in de bestaande 

serres of tussen de bestaande constructies niet mogelijk zou zijn. De verwerende partij treedt 

het standpunt van de tussenkomende partij zomaar bij. Ze benadrukken dat er geen informatie 

wordt gegeven over de invulling van de bestaande serres en dat de verwerende partij over 

onvoldoende informatie beschikt om over de aanvraag te kunnen oordelen.  

 

Ze wijzen er nog op dat door de reliëfwijziging er een ophoging van 1,75 m zal plaatsvinden 

aan de Walravenbosstraat en dat in rechtspraak van de Raad reliëfwijzigingen van 30 cm als 

‘aanmerkelijk’ worden beschouwd.  

 

Wat de functionele inpasbaarheid betreft, benadrukken de verzoekende partijen dat de 

verwerende partij rekening had moeten houden met de vier activiteiten die op het terrein plaats 

vinden. Dat de paardenactiviteit is uitgesloten uit de aanvraag, betekent niet dat de 



 

RvVb - 17 

 

verwerende partij hiermee geen rekening zou moeten houden bij de beoordeling van de 

functionele inpasbaarheid. Er is sprake van ‘saucissonering’. De verwerende partij had 

rekening moeten houden met de aanwezige bebouwing en activiteiten op het terrein en met 

de toekomstige invulling en ontwikkelingen. De met de WKK-installatie opgewekte elektriciteit 

zal worden verkocht en de verwerende partij heeft hiermee geen rekening gehouden.  

 

De verzoekende partijen stellen verder dat er wat betreft de ontbrekende esthetische toets 

geen rekening kan worden gehouden met het aanplantingsvoorstel dat door de diensten van 

de verwerende partij is ontworpen. Het gaat bovendien om een algemeen en zeer summier 

voorstel, dat onvoldoende is.  

 

De verzoekende partijen wijzen er verder op dat op het vlak van mobiliteit de bestreden 

beslissing aangeeft dat alle goederen worden vervoerd met vrachtwagens, terwijl de 

tussenkomende partij in haar schriftelijke uiteenzetting aangeeft dat de druiven vervoerd 

worden met een gewone wagen. Er is dan ook onduidelijkheid over de verwachte 

vervoersbewegingen. De informatie is bovendien fragmentarisch, aangezien niet alle de vier 

de activiteiten worden belicht. De bestreden beslissing maakt volledig abstractie van de 

gecumuleerde vervoersbewegingen. Ze merken nog op dat het college van burgemeester en 

schepenen van Overijse op 18 januari 2022 een aanvullend verkeersreglement heeft 

goedgekeurd, waarin wordt bevestigd dat de Groeneweg een te smalle gemeenteweg is die 

niet is uitgerust voor zwaarder vervoer. 

 

Ze voegen met betrekking tot de geluidshinder van de WKK-installatie nog toe dat het 

standpunt van de tussenkomende partij dat de installatie enkel in functie zal staan van de 

druiventeelt, irrelevant is. Dit betekent immers niet dat de verzoekende partijen geluidshinder 

moeten ondergaan. Het geluid zal bovendien worden versterkt en weerkaatst door de glazen 

serre. Ook het feit dat Overijse gekend is voor de druiventeelt en de gemeente dit zou 

stimuleren, is irrelevant. 

 

De verzoekende partijen wijzen er tot slot nog op dat de tussenkomende partij in haar 

schriftelijke uiteenzetting ook aangeeft dat de Groeneweg is gelegen binnen een fiets- en 

wandelnetwerk.  
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat de aanvraag niet in overeenstemming is 

met de toepasselijke gewestplanbestemming en dat de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening onzorgvuldig, niet afdoende en kennelijk onredelijk gemotiveerd is.  

 

2. 

2.1. 

Het aangevraagde is deels gelegen in agrarisch gebied en deels in serregebied.  

 

Artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit bepaalt:  

 

“… 

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. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische 

bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht 

worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een 

woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De 

afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 

bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen 

van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en 

bosgebieden. 

…” 

 

Artikel 6 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan ‘Halle-

Vilvoorde-Asse’ met betrekking tot serregebieden bepaalt:  

 

“… 

De gebieden die als 'serregebieden' zijn aangeduid, zijn bestemd voor de cultuur onder glas 

alsmede voor landbouw in de ruime zin. 

Behalve werken en handelingen die verband houden met de cultuur onder glas en werken en 

handelingen als bedoeld bij artikel 11 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 

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

zijn in die gebieden werken en handelingen toegelaten die strekken tot vervanging van 
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bestaande woningen op verlaten serrebedrijven of tot omschakeling van serrebedrijven naar 

para-agrarische of tuinbouwbedrijven of naar ambachtelijke en kleine of middelgrote 

ondernemingen die niet vervuilend noch milieubelastend zijn 

…” 

 

2.2. 

De aanvraag voorziet in de uitbreiding van een bestaand bedrijf met nieuwe accommodatie 

voor het biologisch telen van druiven. De aangevraagde werken bevinden zich deels in 

agrarisch en deels in serregebied. De nieuwe serre wordt volledig voorzien in agrarisch gebied. 

 

De verwerende partij motiveert de planologische verenigbaarheid van de aanvraag als volgt:  

 

“… 

Het goed ligt niet binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of een 

ruimtelijk uitvoeringsplan. Het maakt evenmin deel uit van een niet vervallen verkaveling. 

Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het goed deels gelegen in een serregebied en 

deels in agrarisch gebied. Het aanvullend artikel bij het gewestplan Leuven inzake de 

serregebieden is van toepassing. Deze zijn bestemd voor de cultuur onder glas alsmede voor 

landbouw in de ruime zin. Behalve werken en handelingen die verband houden met de cultuur 

onder glas en werken en handelingen als bedoeld bij artikel 11 van het koninklijk besluit van 28 

december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 

gewestplannen, zijn in die gebieden werken en handelingen toegelaten die strekken tot 

vervanging van bestaande woningen op verlaten serrebedrijven of tot omschakeling van 

serrebedrijven naar para-agrarische of tuinbouwbedrijven of naar ambachtelijke en kleine of 

middelgrote ondernemingen die niet vervuilend noch milieubelastend zijn. Het aanvullend 

voorschrift voor serregebied heeft dus een mogelijke verbreding op de landbouw ingevoerd na 

desaffectatie, waar in voorliggend geval geen gebruik wordt van gemaakt. 

 

Verder blijft dus voor het hele project het art. 11 van het KB van 28 december 1972 betreffende 

de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen van 

toepassing. Gezien de druiventeelt een zuivere landbouwfunctie is, is deze in overeenstemming 

met de planologische bestemmingsvoorschriften van het agrarisch gebied en het aanvullend 

voorschrift voor serregebied. 

 

Op de plannen is ook een zandpiste opgenomen voor het berijden van paarden. Deze paarden 

zijn in realiteit gestald in een loods, maar de functiewijziging van deze loods is niet vervat in de 

aanvraag. De paarden werden wel milieukundig vergund, maar wanneer er stedenbouwkundig 

geen ruimte is voorzien voor deze paarden, dient abstractie gemaakt te worden van de 

effectieve aanwezigheid van deze paarden op het terrein. Er kan evenmin een planologische 
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toets plaatsvinden aangaande de vergunbaarheid van deze functiewijziging. In dat licht kan de 

rijpiste ook niet voor vergunning vatbaar zijn. 

…” 

 

De verzoekende partijen voeren aan dat alle onderdelen van de aanvraag onbestaanbaar zijn 

met de van toepassing zijnde gewestplanbestemming en dat de aanvraag geweigerd moet 

worden.  

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing terecht vast dat druiventeelt een zuivere 

landbouwfunctie is en dat de stedenbouwkundige handelingen in functie van de druiventeelt 

bijgevolg in overeenstemming zijn met de geldende gewestplanbestemming. Dat de nieuwe 

serre wordt voorzien in agrarisch gebied en niet in serregebied, doet hieraan geen afbreuk. 

Ook de WKK-installatie wordt voorzien in functie van deze landbouwactiviteit, zodat deze in 

beginsel ook in overeenstemming is met de gewestplanbestemming. Door er enkel op te 

wijzen dat het volgens haar gaat om een industriële toepassing, overtuigt ze dan ook niet dat 

de verwerende partij de omgevingsvergunning had moeten weigeren.  

 

De in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag opgenomen te regulariseren rijpiste, werd niet 

vergund. In de mate dat de verzoekende partijen aanvoeren dat er geen vergunning kan 

worden afgeleverd omwille van de strijdigheid met de gewestplanbestemming, overtuigen de 

verzoekende partijen dan ook niet. 

 

De verzoekende partijen tonen dan ook niet aan dat de aanvraag niet in overeenstemming zou 

zijn met de van toepassing zijnde gewestplanbestemming. 

 

3.  

3.1. 

De verwerende partij heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer ze onderzoekt of een 

aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar beoordeling moet ze 

duidelijk aangeven op welke motieven ze haar beslissing steunt. Daarbij moet ze rekening 

houden met de relevante, in de omgeving bestaande toestand en met de aandachtspunten en 

criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO). 

Bij die laatste afweging kan de verwerende partij, maar ze is hiertoe niet verplicht, ook rekening 

houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot een van de decretaal 

vermelde aandachtspunten of met de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van 

het ruimtelijk rendement. 
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Het toezicht van de Raad is beperkt. Hij kan enkel nagaan of de verwerende partij de feitelijke 

gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of foutief beslist. 

De Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken in de 

plaats van de verwerende partij. 

 

3.2. 

Bij het nemen van haar beslissing moet de verwerende partij, als orgaan van actief bestuur, 

bovendien rekening houden met de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de door de verzoekende partijen aangevoerde 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel. 

 

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

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

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve 

beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan, wat onder meer betekent dat die 

motieven moeten steunen op in rechte en in feite werkelijk bestaande, voldoende concrete en 

voor het dossier relevante feiten. De formele motiveringsplicht voegt daaraan toe dat die 

motieven in de beslissing zelf moeten worden opgenomen. Een puntsgewijze repliek op elk 

standpunt dat in bezwaren of adviezen wordt ingenomen is niet vereist.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat de verwerende partij haar beslissing op een 

zorgvuldige wijze moet voorbereiden en ervoor moet zorgen dat de feitelijke en juridische 

aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat ze met kennis van zaken kan 

beslissen.  

 

Het redelijkheidsbeginsel impliceert dat de inhoud van de beslissing naar redelijkheid 

verantwoord moet zijn. Slechts een beoordeling die de grenzen van de redelijkheid te buiten 

gaat, kan door de Raad gesanctioneerd worden. Een kennelijk onredelijke beslissing zal 

slechts voorliggen wanneer deze dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het 

ondenkbaar is dat een ander zorgvuldig handelend bestuur in dezelfde omstandigheden tot 

dezelfde besluitvorming zou komen. 

 

Wanneer er tijdens de administratieve procedure bezwaren en opmerkingen worden 

geformuleerd over een relevant en te beoordelen aspect, geldt in principe dat het 

vergunningverlenend bestuursorgaan haar beslissing op dat punt des te zorgvuldiger moet 

motiveren. 

 



 

RvVb - 22 

 

4. 

De verwerende partij overweegt als volgt dat de aanvraag verenigbaar is met de goede 

ruimtelijke ordening:  

 

“… 

c) Inplanting waterbassin 

Het departement Landbouw en Visserij stelde in vraag of het waterbassin op de beste plaats 

wordt ondergebracht. Op dit ogenblik is er naast de diepste bestaande serre een bouwvlak 

opengelaten dat is aangeduid als uitbreidingszone voor de toekomst. Het departement 

argumenteert dat er zeer weinig graviteit is dat volledig bewezen kan worden vastgesteld naar 

dit bekken en dat het geen rationeel ruimtegebruik is om een open ruimte te laten binnen de 

gebouwenconfiguratie. 

 

Daar kan echter tegenover gesteld worden dat deze open ruimte aan drie zijden omsloten zal 

worden door de bestaande gebouwenconfiguratie en dat een latere uitbreiding op deze plek net 

veel minder impact zal hebben dan een extensie in enige andere richting. Een bijkomende serre 

zal qua schaal en hoogte vergelijkbaar zijn met wat aanliggend al bestaat, terwijl het bassin een 

lagere constructie met groene dijk is, die zich gemakkelijker in het landschap integreert en dus 

beter buiten deze configuratie te herbergen is dan eventuele latere bijkomende serres. Het is 

geen achteloze restzone die door een gebrek aan compactheid ontstaat en de inschakeling in 

latere fase kan ook wel als realistische geëvalueerd worden. Temeer gezien de 

bodemgesteldheid die van belang is. 

 

Het gravitair karakter zal inderdaad afhangen van een beperkt aantal centimeters meer of 

minder, gezien de helling bijzonder klein is, maar er kan worden vanuit gegaan dat de exploitant 

er alle baat bij heeft van hierover te waken. Tijdens de zitting op de POVC sluit het departement 

zich aan bij de eindconclusie. 

 

(…) 

 

H) Geluid 

De WKK wordt geplaatst in een binnenomkasting in een loods. De geluidsdempers worden 

geïnstalleerd aan de aanzuigleidingen en de afblaasleidingen van de motor. Er werd een 

geluidsprognose uitgevoerd door een erkend geluidsdeskundige. Daaruit kan worden 

geconcludeerd dat de nieuwe voorzieningen geen overschrijding zullen veroorzaken van de 

Vlarem grenswaarden. Bovendien dient de exploitant te werken in de loods nabij de WKK, 

waardoor het wenselijk is zo weinig mogelijk lawaai te produceren. Er werd tevens een 

geluidsprognose uitgevoerd door een erkend geluidsdeskundige. Er kan worden geconcludeerd 

dat de nieuwe voorzieningen geen overschrijding zullen veroorzaken van de Vlarem 

grenswaarden. Deze studie werd toegevoegd aan het aanvraagdossier. 
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i) Mobiliteit  

Door de buurt wordt gevreesd voor de effecten van de mobiliteit. Voor de Groenstraat wordt 

vooral het aantal bewegingen in vraag gesteld, daarbij ook deels gerelateerd aan de 

paardenactiviteit (die op dit ogenblik niet in het voorwerp van de aanvraag zit). Voor de 

Walravenbosstraat wordt gevreesd voor de het gebruik hiervan, de mogelijke toekomstige 

verharding en eventuele modderoverlast. 

 

De exploitant beschrijft dat de toelevering aan de inrichting van goederen voornamelijk planten, 

meststoffen en verpakkingsmateriaal betreft. De afvoer van goederen betreft voornamelijk het 

afvoeren van de druiven en groenten gedurende de oogstperiode en de afgeoogste planten na 

het seizoen. Buiten het oogstseizoen is er nauwelijks verkeer van goederen te verwachten. 

Betreffende het vervoer van goederen wordt geraamd dat het om een gemiddelde van 3 

transporten per week gaat tijdens het seizoen en gemiddeld één vracht per week buiten het 

seizoen. Alle goederen worden vervoerd met vrachtwagens. 

 

Andere vervoersbewegingen dan deze van de druiven en groenten kunnen ontstaan door het 

bezoek van leveranciers, installateurs, vertegenwoordigers, bezoekers allerhande… Gemiddeld 

over een jaar dient men hier volgens de aanvrager rekening te houden met eenmaal per dag 

een beweging van een leverancier (kantoormateriaal,…) met een bestelwagen of lichte 

vrachtwagen en tweemaal per dag een ander soort bezoek aan de hand van een 

personenwagen. 

 

Eventueel vervoer van werknemers of mogelijk extra plukkers in het seizoen wordt niet 

toegelicht. Er is sprake van 5 werknemers. In elk geval dient gesteld dat zelfs in het slechtste 

geval van een tuinbouwbedrijf geen geen grote verkeersstromen zijn te verwachten. In het 

richtlijnenboek mobiliteit zijn zelfs geen kencijfers voor landbouwvestigingen opgenomen, om 

de eenvoudige reden dat de vervoersbewegingen van een dergelijke beperkte omvang zijn dat 

ze op geen enkel moment de capaciteit van een weg kunnen overschrijden. Het gaat steeds 

maar over een fractie van de intensiteit die als ondergrens wordt gezien inzake de leefbaarheid 

langs een ontsluitende weg van de laagste categorie (250 PAE per uur langs de laagste 

wegcategorie). Een landbouwvestiging zonder uitbreiding met hoeveverkoop of zonder 

arbeidsintensieve teelten is niet publiekstrekkend en kent dus steeds een heel beperkt 

mobiliteitsprofiel. Een intensieve verkeersstroom is geenszins te verwachten.  

 

Aspecten van mobiliteit bij de ontsluiting van een landbouwvestiging beperken zich tot mogelijke 

veiligheidsproblemen op zeer smalle landbouwwegen met beperkte zichtbaarheid en een 

gemengd gebruik met andere zachte weggebruikers, maar ook dan blijft de landbouwfunctie de 

primaire functie. In zoverre de Walravenbosstraat ook ter ontsluiting zou gaan dienen werpt dit 

geen bezwaren op. Een vermoeden van latere asfaltering doet hierin vandaag niet ter zake en 
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zal in de eerste plaats een beleidsbeslissing worden buiten de beschikking van de exploitant. In 

zoverre er voor modder gevreesd wordt dient gesteld dat er steenslagverharding is voorzien en 

dat de grasbermen ingezaaid worden. Elke exploitant wordt geacht om zijn perceel als een 

goede huisvader te onderhouden en vervuiling op straatniveau tegen te gaan. Dit gaat over 

ingrepen en middelen die te buiten gaan aan het vergunningstraject. 

 

j) Goede ruimtelijke ordening  

De aanvraag betreft een aanzienlijke uitbreiding van een bestaand complex. Het bestaande 

complex bestaat uit de woning, een achterliggende loods en verder in de diepte vier bestaande 

serres met tussenliggende weide, dit tot op ongeveer 170 m vanaf de Groenweg. De afstand 

tot de zuidelijk gelegen Walravenbosstraat bedraagt gemiddeld ongeveer 350 m. Met de 

aanvraag wordt de resterende ruimte tussen beide straten ingenomen en ontstaat er een 

bebouwing in functie van beide straten. Dit is de belangrijkste ruimtelijke impact. Ondergeschikt 

zijn er nog ingrepen vooraan op het perceel en zijdelings. 

 

Aan de straatzijde is een elektriciteitscabine voorzien met een verwaarloosbare ruimtelijke 

impact. Een elektriciteitscabine behoort tot de normale bedrijfsuitrusting en is zeer beperkt qua 

schaal. Langs de straat komen meerdere grote solitaire sierbomen voor, hagen en utilitaire 

constructies als tuinmuren. Het straatbeeld vertoont dus weinig ruimtelijke samenhang die door 

de elektriciteitscabine zou verstoord worden.  

 

Aan de rechterzijde van het perceel wordt een niet-verharde toegang omgevormd naar een 

asfaltweg met daarlangs de uitbreiding van de bestaande haag die gecombineerd is met 

leibomen. De breedte van deze inrit is beperkt tot het minimum van 3 m en de groene inkleiding 

maakt een afscherming met de tuin rechts, waarin een groot aantal bomen voorkomen. Ook 

hier is geen enkele ruimtelijke impact van te verwachten. 

 

Inzake de te regulariseren rijpiste dient gesteld dat de ruimtelijke inpassing in vraag kan worden 

gesteld. Visueel esthetisch is het door het feit dat het geen opgaande constructie betreft weinig 

dominant, maar voor rijpistes is er waakzaamheid vereist inzake de hinderlijkheid. Dit zowel wat 

betreft stofhinder, verlichting als geluid. Uit de bezwaren ingediend tijdens het openbaar 

onderzoek blijken hinderklachten. Verder is deze zandpiste, los van enige aangetoonde niet-

recreatieve houderij, planologisch ook niet vergunbaar. De deputatie acht het dan ook 

aangewezen dat deze rijpiste verwijderd wordt. Gezien de ruimtelijke samenhang van de aanleg 

van de piste met de rest van het bedrijf en de omvang van de aanvraag is het mogelijk om aan 

een vergunning voorwaarden te verbinden die het verwijderen van onvergunde ondergeschikte 

delen oplegt.  

 

Verder voorziet de aanvraag links naast het bestaande serrecomplex in een waterbassin van 

30 m breed en 60 m diep. Daarmee wordt op ca. 65 m gebleven achter de aanpalende woning, 
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tussenin is nog een vrijstaande garage ingeplant. De ligging van dit bassin is ingegeven door 

het reliëf van het terrein, opdat dit gravitair gevoed wordt. De hellingen op het terrein zijn eerder 

beperkt, gezien de ligging op een plateau. Niettemin is er een lichte afhelling in de diepte , te 

ramen op gemiddeld ongeveer 1 % (ruim 3 m over 350 m) en gelijkaardig naar de linkerzijde. 

Gezien het linker terrein ook licht opgehoogd werd naar de garage en beplant, zal het bassin 

niet werkelijk een hindernis voor het uitzicht meebrengen. Het bassin is voorzien met een 

maximale hoogte van de omliggende dijk van 2,5 m, gelijk aan de diepte van de uitgraving 

ervan. De begroeiing van de randen zal het vlot integreren in de omliggende akker. 

 

In de diepte wordt vooreerst uitgebreid met een nieuwbouw loods waarin de technische ruimtes 

en personeelsruimtes zich gaan bevinden. Hierin is ook de WKK ondergebracht. De loods van 

18 m bij 40 m is met de nok parallel aan de bestaande serre voorzien en ongeveer even diep 

als het waterbassin. Aansluitend hierbij is er een warmteopslagtank. De loods heeft een 

kroonlijsthoogte van 5 m en een nokhoogte van 8 m en is deels voorzien van een verdieping.  

Ze wordt ingegraven in het terrein. Achter de laatste serre wordt het terrein 1,33 m uitgediept, 

zodat de kroonlijst ongeveer samenvalt met die van de al aanwezige serres. De schaal is 

dezelfde als die van de loods die vandaag al aan de straatzijde achter de woning werd opgericht. 

Dit is geenszins dominant ten opzichte van de serres. De Warmte-opslagtank heeft een 

kegelvormig dak met een tiphoogte van 11,40 m, en bovenste rand van de cilinder op 10 m. Dit 

is dus een kleiner hoogteaccent, tot op 3,40 m boven de loods, maar beperkt van grondvlak. De 

ligging tussen de bestaande en de nieuwe serres maakt dat dit een weinig prominente plaats 

zal innemen. De ingraving zal onzichtbaar blijven en verbetert de integratie. 

 

Achter deze constructies komt vervolgens het belangrijkste onderdeel van de aanvraag, zijnde 

de effectieve serre van 80 m bij 126 m, bestaande uit 10 geschakelde kapstructuren. De 

kroonlijst van deze serre bedraagt 5,30 m en de hoogte van de kapjes gaat naar 6,40 m. Ook 

deze serre vangt aan onder het huidige natuurlijke maaiveld, maar de uitgegraven grond wordt 

in de diepte herbruikt tot een gesloten grondbalans, zodat ter hoogte van de Walravenbosstraat 

er een ophoging tot stand komt van 1,75 m. Dit maakt dat de ervaring van de hoogte aan deze 

straat iets manifester zal zijn. De overgang naar de straat is wel met een zeer zachte helling 

aangelegd en de sleufsilo (voor snoeisel van de ranken) is in dit talud geschoven. De stelling 

van de beroepers dat een landschappelijk bepalend reliëf wordt vernield, kan niet worden 

bijgetreden, gezien het hier in hoofdzaak een plateau betreft met betrekkelijk klein gradiënt, en 

hier dus ook niet danig veel meer als een nivellatie aan plaatsvindt die zachte overgangen naar 

het initiële reliëf blijvend waarborgen.  

 

Rondom de serre is met gemengde houtkanten gewerkt als aanvulling op de houtkanten die al 

aanwezig zijn. Dit is geen doorlopende buffer of scherm, maar is meer natuurlijk opgevat als 

onderbroken groepjes van opgaand houdt. Dit is wat ook typerend is in de omgeving. De stelling 

van de omwonenden dat er een ruimere groenbuffer zou nodig zijn kan niet worden bijgetreden. 
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Ruime groenbuffers zijn enkel daar gewenst waar moeilijk verzoenbare bestemmingen (zoals 

industrie-wonen of industrie-natuur) elkaar naderen, niet temidden van het agrarisch gebied, 

waar groenstructuren enkel kunnen bijdragen aan een verbeterde samenhang met de 

bestaande ruimtelijke groenstructuren maar nooit bedoeld zijn om de landbouwgebouwen te 

gaan verbergen.  

 

Op dit moment zijn de akkers voor teelten als suikerbiet, tarwe en aardappelen in gebruik, dus 

in zoverre vanuit de buurt gesteld wordt dat er natuurverbindingen zouden gehinderd worden, 

zal dit zeker niet verminderen door glastuinbouw met opgaande groenstructuren aan de 

perceelsranden. 

 

Er mag niet worden in twijfel getrokken dat dit serrecomplex een grote schaal heeft. Zoals 

gebruikelijk voor moderne landbouwbedrijven is de schaal van de bebouwing niet meer te 

relateren aan de schaal van vroegere boerenerven, laat staan van woningen. Deze moderne 

teelten doorzetten in historische serre’s is gezien hun functionele opvatting niet mogelijk. 

Niettemin gaat het hier om een groot uitgestrekt agrarisch gebied volgens het gewestplan 

waarin slechts ondergeschikt enkele woonlinten voorkomen, allen op een afstand van 270 m en 

meer vanaf de site. In de omgeving komen nog diverse (zonevreemde) woningen voor, maar 

deze kunnen niet als maat voor de schaal van de bebouwing binnen dit landbouwgebied 

genomen worden. Meer naar het westen komen wel nog een aantal percelen voor waar nog 

glastuinbouw op plaatsvindt. De glastuinbouw is een historisch gegeven in deze streek en ook 

op deze plaats.  

 

Opgemerkt moet worden dat glastuinbouw, door de reflecterende aard van de gebouwen en de 

relatief beperkte hoogte, niet dezelfde impact heeft die gesloten stallen of schuren hebben. De 

hoogte blijft ook beperkt door de aaneenschakeling van kleinere kappen. 

 

Niettemin blijft de aanvraag een groot bouwvolume behelzen dat minder voorkomend is. De 

inpassing binnen het agrarisch gebied vraagt dus zeker de nodige omzichtigheid. Vast te stellen 

is dat dit agrarisch gebied een wat versnipperd karakter heeft, met veel beboste percelen. In de 

landschapsatlas is dit vertaald in een weinig open landschap. Nergens zijn er doorzichten over 

grote diepte, gezien de beboste perceeltjes die alom aanwezig zijn. Aan de zuidzijde van de 

Walravenbosstraat ligt ook het Koningsbos, dat aansluit op de diverse woonwijken ten noorden 

van de kern van Overijse en mee de beslotenheid tot stand brengt.  

De Walravenbosstraat is op zich ook een straat waarlangs bijkomende landbouwontwikkeling 

mogelijk is, zodat de gerealiseerde insnijding in het landschap niet louter in functie van de 

Groenstraat moet gezien worden.  

 

Al deze lokale gegevens maken dat het betrokken landschap geen verhoogde kwetsbaarheid 

of homogeniteit bezit die noopt om een vrijwaring, de plaats is dan ook niet afgebakend als 
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landschappelijk waardevol. De ingreep sluit aan op bestaande structurele aantastingen, wat een 

vereiste is bij het zoeken van een locatie voor een dergelijke grootschalige landbouwactiviteit. 

In de zone voor serregebied bestaan volgens de aanvullende gewestplanbepalingen zelfs 

mogelijkheden tot omvorming naar meer KMO-bestemmingen, zoals dat elders op het 

grondgebied van Overijse al gebeurde. Een behoud van druiventeelt kan dan ook enkel als een 

positief gegeven gezien worden.  

 

In toepassing op art. 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (beoordelingsgronden) 

kunnen verder geen opmerkingen gemaakt worden inzake cultuurhistorische aspecten die 

wegen op de beoordeling. De schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid zijn inpasbaar. De 

aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit. De activiteiten zijn in overeenstemming met de 

goede ruimtelijke ordening. 

…” 

 

5. 

5.1. 

De verzoekende partijen voeren aan dat de verwerende partij de mobiliteitsimpact 

onzorgvuldig en kennelijk onjuist heeft beoordeeld in de bestreden beslissing.  

 

De verwerende partij beschrijft in haar beoordeling de verwachte verkeersbewegingen en 

herneemt de inhoud uit bijlage E1 uit het aanvraagdossier. De verwerende partij geeft zelf aan 

dat het gaat om een beschrijving door de exploitant (tussenkomende partij) en laat na deze 

gegevens zelf op zorgvuldige wijze te beoordelen. De verzoekende partijen hebben bovendien 

in de nota van 27 april 2021 aangevoerd dat de aan het dossier toegevoegde ‘mobiliteitsnota’ 

tegenstrijdig is met de gegevens uit de bijlage E1 die bij de aanvraag werd gevoegd. Het komt 

de verwerende partij toe om de in het aanvraagdossier vermelde feitelijke gegevens op 

correcte en zorgvuldige wijze te onderzoeken en beoordelen. Een dergelijk onderzoek blijkt 

niet uit de motivering in de bestreden beslissing. 

 

Met de verzoekende partijen moet verder worden vastgesteld dat de informatie van de 

tussenkomende partij op het vlak van mobiliteit en die de verwerende partij herneemt in de 

bestreden beslissing, beperkt is. Er wordt in de beoordeling onvoldoende rekening gehouden 

met de bestaande verkeersbewegingen in de omgeving, in het bijzonder wat betreft de overige 

op het terrein aanwezige activiteiten. De verwerende partij erkent in de bestreden beslissing 

verder dat het vervoer van werknemers of mogelijke extra plukkers in het seizoen niet wordt 

toegelicht in het aanvraagdossier. Ze besluit evenwel vervolgens dat “zelfs in het slechtste 

geval van een tuinbouwbedrijf geen grote verkeersstromen zijn te verwachten” en dat een 

“intensieve verkeersstroom geenszins te verwachten [is]”. De verwerende partij motiveert niet 
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op afdoende en concrete wijze waarom ze kan oordelen dat de mobiliteitsimpact voor de 

concrete omgeving afdoende is. De algemene stelling dat er van een tuinbouwbedrijf geen 

intensieve verkeersstroom te verwachten is, betreft geen concrete beoordeling van de 

mobiliteitsimpact van het bestreden project. 

 

In de mate dat de tussenkomende partij verwijst naar de (korte) weergave in haar nota uit de 

beroepsprocedure waarin ze een opsomming heeft gegeven van de verkeersbewegingen die 

de bestaande groenteteeltactiviteiten teweegbrengen, overtuigt ze niet van het tegendeel. De 

verwerende partij beoordeelt deze gegevens niet in de bestreden beslissing. Uit de 

beoordeling in de bestreden beslissing blijkt niet waarom het geheel van de te verwachten 

vervoersbewegingen aanvaardbaar is. De verzoekende partijen wijzen er verder terecht op dat 

er in de bestreden beslissing niets wordt uiteengezet over de parkeermogelijkheden op het 

terrein voor personeel of voor het “bezoek van leveranciers, installateurs, vertegenwoordigers, 

bezoekers allerhande” waarvan sprake in de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partijen merken eveneens terecht op dat wat betreft de verkeersveiligheid de 

verwerende partij de geschiktheid van de Groeneweg als ontsluitingsweg niet afdoende heeft 

onderzocht. De Groeneweg wordt in de bestreden beslissing omschreven als een 

eenvaksbaan en de verzoekende partijen wijzen erop dat deze weg deel uitmaakt van 

verschillende fiets- en wandeltrajecten, waarbij ze vrezen dat de verkeersconflicten zullen 

toenemen. De eerste tot en met de achtste verzoekende partij hebben bovendien in hun nota 

van 21 april 2021 aangevoerd dat ter hoogte van de Groeneweg zwaar vervoer niet kan kruisen 

en dat elk kruisen zwakke weggebruikers in het gevaar brengt. Dat ‘de landbouwfunctie de 

primaire functie’ blijft, vormt geen afdoende verantwoording.  

 

Uit wat voorafgaat volgt dat de verwerende partij het mobiliteitsaspect niet afdoende en 

onzorgvuldig heeft onderzocht en beoordeeld in de bestreden beslissing. 

 

5.2.  

De aanvraag voorziet in een WKK-installatie in functie van de nieuwe accommodatie voor de 

biologische teelt van druiven. De verzoekende partijen voeren aan dat deze WKK-installatie 

overgedimensioneerd is en dat de verwerende partij de functionele inpasbaarheid ervan 

onvoldoende heeft beoordeeld. 

 

De verwerende partij erkent in de bestreden beslissing dat een grotere installatie wordt 

genomen en dat hierdoor het aantal draaiuren beperkt kan blijven tot ongeveer 4.300 uren per 

jaar. De verzoekende partijen wijzen er terecht op dat het college van burgemeester en 
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schepenen in eerste aanleg heeft geoordeeld dat de beperking van het aantal draaiuren een 

minimumvoorwaarde is om de installatie als functioneel inpasbaar te beschouwen. In de 

bestreden beslissing is geen dergelijke voorwaarde opgenomen. De verwerende partij laat na 

om te motiveren waarom ze de voorziene installatie functioneel inpasbaar acht. De 

verwerende partij heeft de functionele inpasbaarheid van de WKK-installatie bijgevolg niet 

afdoende onderzocht en beoordeeld in de bestreden beslissing. 

 

5.3.  

De verzoekende partijen bekritiseren vervolgens de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening op het vlak van ruimtegebruik. Deze beoordeling is volgens hen gebrekkig en de 

verwerende partij had een alternatieve inplanting van de nieuw op te richten serre moeten 

onderzoeken, met name een valorisatie van de bestaande serres en het benutten van de vrije 

ruimte ertussen, omdat hier de impact op de open ruimte beperkt zou worden en de open 

zichten minder verstoord.  

 

De tussenkomende partij zet terecht uiteen dat het in beginsel niet behoort tot de taak van de 

verwerende partij om een eigen locatieonderzoek uit te voeren en een alternatieve inplanting 

te gaan onderzoeken. Ze is immers bij de beoordeling van voorliggende aanvraag gebonden 

door het voorwerp van de aanvraag, zoals afgebakend door de aanvrager. Dit doet evenwel 

geen afbreuk aan het gegeven dat de verwerende partij bij de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening moet nagaan of het beoogde ruimtegebruik, als aspect van goede 

ruimtelijke ordening, aanvaardbaar is.  

 

De verwerende partij besluit dat het ruimtegebruik aanvaardbaar is. Ze motiveert, in antwoord 

op het standpunt van het Departement Landbouw en Visserij dat het waterbassin omwille van 

rationaal ruimtegebruik moest worden verplaatst naar de open ruimte te midden van de serres, 

dat een latere uitbreiding op deze plek net minder impact heeft dan een extensie in een andere 

richting en het bassin zich gemakkelijker in het landschap integreert. De verwerende partij 

overweegt verder dat het agrarisch gebied een versnipperd karakter heeft, dat er geen 

doorzichten zijn over grote diepte aangezien er beboste percelen aanwezig zijn, dat het 

Koningsbos aan de zuidzijde van de Walravenbosstraat ligt en mee de beslotenheid tot stand 

brengt en dat bijkomende landbouwontwikkeling mogelijk is langs de Walravenbosstraat. De 

verwerende partij stelt dat het betrokken landschap geen verhoogde kwetsbaarheid of 

homogeniteit bezit die noopt om een vrijwaring.  

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij enkel met betrekking tot het waterbassin uiteenzet 

waarom de gekozen inplantingsplaats getuigt van een rationeel ruimtegebruik, waarbij ze met 



 

RvVb - 30 

 

betrekking tot de open ruimte tussen de bestaande constructies overweegt dat een latere 

uitbreiding op deze plek minder impact zal hebben dan een extensie in een andere richting. In 

de bestreden beslissing motiveert de verwerende partij evenwel niet concreet waarom het 

getuigt van een verantwoord ruimtegebruik om de nieuwe serre volledig in te planten achter 

het bestaande serrecomplex en waarvoor onbebouwde ruimte moet worden aangesneden, 

terwijl er tussen het bestaande complex open ruimte gelaten wordt voor “een latere 

uitbreiding”. De overige motieven bevatten ook geen afdoende verantwoording om tot de 

aanvaardbaarheid van het ruimtegebruik te besluiten. De nuancering van de openheid van het 

betrokken landschap, dat niet zou nopen om een vrijwaring, volstaat op zichzelf niet ter 

verantwoording voor het niet benutten van de vrije ruimte op het terrein. Uit de beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening blijkt dan ook niet waarom de verwerende partij van oordeel 

is dat de aanvraag op het vlak van ruimtegebruik verenigbaar is met de goede ruimtelijke 

ordening.  

 

In de mate dat de tussenkomende partij in haar schriftelijke uiteenzetting stelt dat de inplanting 

van de verschillende constructies op de site bewust is gekozen, kan de Raad enkel vaststellen 

dat het gaat om post factum motieven die niet terug te vinden zijn in de bestreden beslissing. 

 

5.4. 

De verzoekende partijen voeren verder aan dat bij de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening niet wordt ingegaan op de visuele hinder die in het bijzonder de nieuwe serre zal 

veroorzaken voor de verzoekende partijen die in de onmiddellijke omgeving wonen. 

 

De eerste tot en met de achtste verzoekende partij wonen elk in de onmiddellijke omgeving 

van het aangevraagde en in het bijzonder de verzoekende partijen die wonen op het aanpalend 

perceel, vrezen voor visuele hinder. De Raad stelt vast dat de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening in de bestreden beslissing geen concrete beoordeling bevat van de visuele 

hinder van het bestreden project ten aanzien van de omwonenden. De bestreden beslissing 

bevat een beoordeling over de inpasbaarheid van de schaal van het project, maar de 

verwerende partij onderzoekt niet of het aangevraagde, in het bijzonder de nieuwe serre, 

visuele hinder veroorzaakt voor de omwonenden die in de onmiddellijke omgeving van het 

aangevraagde wonen en zicht hebben op de nieuwe serre.  

 

6. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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B. Vijfde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 6, lid 3 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 de 

Habitatrichtlijn); 

- artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu (hierna het Natuurdecreet); 

- artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen geven een algemene uiteenzetting over artikel 6, lid 3 van de 

Habitatrichtlijn en artikelen 36ter, §§3 en 4 van het Natuurdecreet. Ze wijzen op rechtspraak 

van de Raad en de Raad van State waarin staat dat de vraag of er sprake is of kan zijn van 

een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone, moet worden beoordeeld in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen 

die worden opgemaakt voor elke speciale beschermingszone. De verzoekende partijen stellen 

verder, met verwijzing naar het ‘stikstofarrest’ van de Raad, dat het gebruik van algemene 

significantiekaders en drempelwaarden enkel is toegelaten voor zover deze voldoende 

wetenschappelijke en objectieve basis vormen voor het uitsluiten van hulpmiddelen op hun 

beurt zijn onderworpen aan een passende beoordeling. Artikel 36ter van het Natuurdecreet 

vereist dat de vergunningverlenende overheid op een concrete en individuele wijze, aan de 

hand van de specifieke kenmerken/effecten van het project en de specifieke milieukenmerken 

en -omstandigheden van de betrokken speciale beschermingszone motiveert waarom 

betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de SBZ uitgesloten zijn, waarbij 

noodzakelijkerwijs de instandhoudingsdoelstellingen moeten worden betrokken en waarbij ook 

gebeurlijke cumulatieve effecten moeten worden onderzocht. 

 

Ze zetten uiteen dat de aanvraag op slechts 20 m ligt van het habitatrichtlijngebied ‘Valleien 

van de Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ (deelgebied 12 

‘Koningsberg’). De verzoekende partijen geven vervolgens de actuele staat van 

instandhouding van de betrokken beschermde boshabitats weer. Het S-IHD-rapport benadrukt 
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bij de algemene zwaktes van de betrokken SBZ de kwetsbaarheid van dit gebied voor 

verzuring door atmosferische deposities en veranderingen in landgebruik buiten het SBZ. 

Specifiek met betrekking tot habitattypen 9120 en 9160 ziet dit rapport verzurende 

atmosferische deposities als een reële bedreiging voor het voortbestaan van deze habitats. 

Het rapport wijst ook op het belang van de habitats buiten de SBZ voor het voortbestaan van 

de habitats binnen de SBZ, zeker voor het voortbestaan van de diersoorten die terug te vinden 

zijn in de SBZ. De verzoekende partijen stellen nog dat uit de PAS-gebiedsanalyse de ernstige 

impact van atmosferische deposities blijkt en dat de kritische depositiewaarde van nagenoeg 

alle habitats in het deelgebied Koningsberg en omliggende deelgebieden zijn overschreden. 

Deze gebiedsanalyse wijst ook op de noodzaak tot herstel van de oppervlaktewaterkwaliteit in 

het licht van het remediëren van de stikstofdeposities. De verzoekende partijen besluiten dat 

uit het voorgaande blijkt dat atmosferische depositie van stikstof een ernstig knelpunt vormt 

voor de hier aanwezige habitattypes, in het bijzonder in het licht van het bereiken of minstens 

behouden van een gunstige staat van instandhouding. 

 

De verzoekende partijen stellen dat uit de passende beoordeling blijkt dat er wel degelijk een 

zekere overschrijding zal zijn van de kritische depositiewaarde (KDW) van de betrokken 

habitats. Voor habitattype 9160 is er immers sprake van een extra depositie van 0,48 kg 

N/ha/jaar (2,4%), waardoor de uiteindelijke depositie (20,28 kg N/ha/jaar) hoger zal liggen dan 

de toegelaten KDW voor dit habitattype en de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen 

in de weg staat. Het S-IHD-rapport voorziet immers in een uitbreiding van de beschikbare 

oppervlakte en in een kwaliteitsverbetering. Deze redenering geldt ook voor de andere 

habitats. Het project leidt ook tot het overschrijden van de KDW’s binnen de zoekzones.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij haar passende beoordeling steunt 

op de ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de hiermee samenhangede richtsnoeren. Op 

basis hiervan wordt de impact van het project als niet-significant beschouwd.  

 

De verzoekende partijen lichten toe dat de ministeriële instructie van 2 mei 2021, in het licht 

van de rechtspraak van het Hof van Justitie, objectieve, wetenschappelijke ondersteuning mist. 

De drempelwaarden en richtlijnen van deze instructie zijn immers niet onderworpen aan een 

passende beoordeling, plan-MER of een andere wetenschappelijke studie. De weinige 

onderbouwing betreft een verwijzing naar de dalende trend op het vlak van deposities van NOx 

en de feitelijke toestand op vandaag. Deze onderbouwing verhindert evenwel niet dat de 

drempelwaarden moeten worden onderworpen aan een passende beoordeling zoals het Hof 

van Justitie verwacht. De motivering voor het invoeren van een bepaalde drempelwaarde moet 

echter worden onderscheiden van de ecologische, wetenschappelijk onderbouwing dat het 
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hanteren van die drempel niet kan leiden tot een betekenisvolle aantastingen van de 

natuurlijke kenmerken van een SBZ. De gehanteerde drempelwaarde sluit een ‘dood-door-

duizend-sneden’ ook niet uit. De instructie omvat geen onderzoek naar de cumulatieve impact 

van het veelvuldig toepassen van de drempelwaarden. Ook is de aangehaalde daling van de 

NOx-deposities niet één op één van toepassing over het volledige Vlaamse grondgebied. Zo 

blijkt dat de achtergronddepositie in casu nog steeds bijzonder hoog te liggen, waardoor de 

KDW’s zeer gemakkelijk worden overschreden of al zijn overschreden. Ze zetten ook uiteen 

dat gelet op het PAS-arrest van het Hof van Justitie de voorziene maatregelen uit het 

Luchtbeleidsplan en de evoluties in de emissies van NOx niet zomaar kunnen worden 

meegenomen. 

 

Volgens de verzoekende partijen sluiten de drempelwaarden een betekenisvolle aantasting 

ook niet uit. Ze zien niet in hoe deze drempelwaarden elke redelijke wetenschappelijke twijfel 

over een mogelijke betekenisvolle aantasting kunnen wegenemen, zeker nu in dit geval het 

toepassen ervan leidt tot het overschrijden van de KDW’s waardoor de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen onmogelijk wordt gemaakt. Het is hen ook onduidelijk wat de 

relevantie van de toepassing van de best beschikbare technieken en het beoordelen van de 

kosteneffectiviteit van emissiereducerende maatregelen is in het licht van een passende 

beoordeling. Het beperken van effecten is immers irrelevant wanneer hieruit blijkt dat er 

weldegelijk betekenisvolle effecten kunnen optreden. De drempelwaarden werken ook een 

‘dood-door-duizend-sneden’ in de hand.  

 

Door uitsluitend te steunen op de ministeriële instructie van 2 mei 2021, laat de verwerende 

partij volgens de verzoekende partijen na om een in concreto passende beoordeling uit te 

voeren die overeenstemt met artikel 36ter van het Natuurdecreet. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat er in de bestreden beslissing op zorgvuldige wijze is 

nagegaan welke de mogelijke effecten van het bestreden project kunnen zijn op de natuur, 

welke technieken toegepast worden en de kosteneffectiviteit hiervan. De verwerende partij 

stelt zich ook niet uitsluitend gebaseerd te hebben op de ministeriële instructie van 2 mei 2021 

maar ook en voornamelijk op de feitelijke, concrete gegevens van het dossier.  

 

Ze wijst er nog op dat de richtlijnen uit de instructie ook zijn opgesteld om als richtsnoer te 

kunnen dienen in concrete vergunningsdossiers, zodat ze geen enkele bepaling of beginsel 

schendt door hiernaar te verwijzen. Er is geen sprake van een gebrekkige natuurtoets. 
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3. 

De tussenkomende partij stelt tijdens de beroepsprocedure een passende beoordeling te 

hebben ingediend, waarin conform de geldende richtlijnen een beoordeling is gemaakt. Deze 

beoordeling is uitdrukkelijk betrokken in de besluitvorming en hieruit kon worden 

geconcludeerd dat het aangevraagde voor vergunning in aanmerking kwam.  

 

Ze wijst erop dat ook in de initiële passende beoordeling, zonder rekening te houden met de 

ministeriële instructie van 2 mei 2021, reeds een uitgebreid onderzoek is gevoerd naar de 

habitats en soorten die mogelijk beïnvloed kunnen worden. Het Agentschap voor Natuur en 

Bos leverde op grond van deze passende beoordeling al een gunstig advies af op 9 oktober 

2020 en gaf aan dat geen negatieve effecten op de omliggende natuurwaarden en 

biodiversiteit worden verwacht. Het dossier bevatte dan ook, los van de ministeriële instructie 

van 2 mei 2021, de nodige gegevens om een wettige beslissing te nemen. Gelet op de 

concrete gegevens van het dossier heeft de verwerende partij terecht een vergunning 

afgeleverd. 

 

4. 

De verzoekende partijen stellen in hun wederantwoordnota dat de verwerende en 

tussenkomende partij niet verduidelijken welke elementen ze bedoelen waar ze wijzen op de 

feitelijke en concrete gegevens van het dossier. De verwerende partij verwijst in de bestreden 

beslissing naar de ministeriële instructie van 2 mei 2021, zonder op enige manier een concrete 

beoordeling te maken. 

 

Ze benadrukken dat uit de passende beoordeling blijkt dat er sprake zal zijn van een 

vaststaande atmosferische stikstofdepositie ter hoogte van Natura 2000 habitats. Iedere 

verdere bijdrage aan de bestaande overschrijding van de KDW’s leidt volgens hen tot het in 

de weg staan van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en zodoende een goede 

staat van instandhouding.  

 

De verwerende partij verwijst nog naar “gangbare BBT maatregelen” en “de kosteneffectiviteit”, 

wat zaken zijn die overgenomen zijn uit de ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de 

bijhorende richtsnoeren. Deze zaken hebben geen uitstaans met de beoordeling van de 

betekenisvolle effecten en de reële stikstofdeposities. Hiermee worden criteria toegevoegd 

aan de passende beoordeling die niet terug te vinden zijn in artikel 36ter, §3 van het 

Natuurdecreet of de rechtspraak van het Hof van Justitie. Er blijft bovendien nog steeds een 

bepaalde stikstofdepositie en verdere overschrijding van de KDW’s bestaan en de passende 

beoordeling moet uitsluitend rekening houden met de stikstofdeposities en de eutrofiërende 
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en verzurende impact hiervan, los van de inspanningen die de tussenkomende partij heeft 

gedaan om haar emissies te reduceren. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat er voor het bestreden project geen sprake 

is van een zorgvuldige en afdoende passende beoordeling in de zin van artikel 6, lid 3 van de 

Habitatrichtlijn en artikel 36ter van het Natuurdecreet. De verwerende partij steunt louter op de 

ministeriële instructie van 2 mei 2021 en laat na om de betekenisvolle aantasting op een 

concrete manier te beoordelen.  

 

2. 

Artikel 36ter van het Natuurdecreet, dat artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn naar intern 

recht omzet, bepaalt onder meer: 

 

“… 

§ 3. Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in 

combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of 

programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone kan veroorzaken, zonder dat die vergunningsplichtige activiteit of dat plan 

of programma direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied in de 

speciale beschermingszone in kwestie dient onderworpen te worden aan een passende 

beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone.  

(…)  

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de passende beoordeling.  

 

§ 4. De overheid die over een vergunningsaanvraag, een plan of programma moet beslissen, 

mag de vergunning slechts toestaan of het plan of programma slechts goedkeuren indien het 

plan of programma of de uitvoering van de activiteit geen betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken. De 

bevoegde overheid draagt er steeds zorg voor dat door het opleggen van voorwaarden er geen 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone 

kan ontstaan. 

…” 

 

Artikel 2, 30° van het Natuurdecreet definieert een “betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone” als “een aantasting die meetbare 

en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van een speciale 
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beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van 

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

beschermingszone is aangewezen of voor de staat van instandhouding van de soort(en) 

vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover voorkomend in de betreffende speciale 

beschermingszone”. 

 

Het Natuurdecreet stelt dus de instandhouding voorop van de “natuurlijke kenmerken” van de 

speciale beschermingszones.  

 

Artikel 2, 38° van het Natuurdecreet definieert de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone als:  

 

“…  

het geheel van biotische en abiotische elementen, samen met hun ruimtelijke en ecologische 

kenmerken en processen, die nodig zijn voor de instandhouding van:  

a) de natuurlijke habitats en de habitats van de soorten waarvoor de betreffende speciale 

beschermingszone is aangewezen en  

b) de soorten vermeld in de bijlage III;  

…”  

 

Een aan de vergunningsplicht onderworpen activiteit die, afzonderlijk of in combinatie met een 

of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, een betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, zonder dat die 

activiteit direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied in de speciale 

beschermingszone in kwestie, moet aan een “passende beoordeling wat betreft de 

betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone” worden onderworpen. De 

parlementaire voorbereiding verduidelijkt dat het toepassingsgebied van die verplichting niet 

beperkt is tot activiteiten die uitsluitend uitgevoerd worden in of betrekking hebben op een 

speciale beschermingszone, maar zich uitstrekt tot daarbuiten uitgevoerde projecten die 

significante gevolgen voor het beschermd gebied kunnen hebben (Parl.St. Vl.Parl. 2001-02, 

nr. 967/1, 35).  

 

Bestaat de waarschijnlijkheid of het risico dat de aanvraag significante gevolgen kan hebben 

voor de speciale beschermingszone, dan is de opmaak van een passende beoordeling 

verplicht. Dat risico bestaat in het bijzonder “wanneer op grond van objectieve gegevens niet 

kan worden uitgesloten dat het (…) project significante gevolgen heeft voor het gebied” (HvJ 

7 september 2004, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482). Bij ontstentenis van een passende 
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beoordeling in de aanvraag staat het aan de vergunningverlenende overheid om te 

onderzoeken of het risico op significante gevolgen voor het gebied op grond van objectieve 

gegevens uitgesloten kan worden. De significantie van de gevolgen van een project voor een 

gebied moet in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied worden 

beoordeeld. De overheid mag de vergunning maar afgeven als ze de zekerheid heeft dat de 

uitvoering van de activiteit geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van 

de speciale beschermingszone kan veroorzaken. 

 

Het behoort daarbij tot de stelplicht van de verzoekende partij die de schending inroept van 

artikel 36ter van het Natuurdecreet om voldoende concrete gegevens aan te brengen waaruit 

blijkt dat onvoldoende rekening is gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

betrokken speciale beschermingszones en dat daardoor een betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van deze zones kan worden veroorzaakt. Ze moet daarbij voldoende 

precies aangeven welke natuurwaarden een betekenisvolle aantasting zouden kunnen 

ondervinden. 

 

Op grond van de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet moet de beslissing van de 

vergunningverlenende overheid de feitelijke en juridische overwegingen vermelden die eraan 

ten grondslag liggen. De opgegeven motieven die de habitattoets uitdrukken, moeten 

afdoende, dat wil zeggen draagkrachtig zijn. Er kan alleen met de in de beslissing verwoorde 

motivering rekening worden gehouden. 

 

3. 

Het projectgebied is gesitueerd op 20 meter van het habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de 

Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ (BE2400011). 

 

Het initiële aanvraagdossier bevat een passende beoordeling waarin de impact van de NOx-

emissie van de WKK-motor en de aardgasinstallatie werd beoordeeld op basis van het (toen 

geldende) PAS-significantiekader zoals opgenomen in de omzendbrief van 6 september 2017 

“De toepassing van de op grond van artikel 36ter, §3 en §4, van het Natuurdecreet opgelegde 

beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijk 

betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones”. 

 

De Vlaamse minister van Omgeving heeft op 2 mei 2021 de ministeriële instructie van 2 mei 

2021 uitgevaardigd ingevolge het princiepsarrest van de Raad van 25 februari 2021 met 

nummer RvVb-A-2021-0697 (het ‘stikstofarrest’) en in afwachting van de opmaak en 
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goedkeuring van een definitieve stikstofaanpak. Deze instructie bevat volgende schematische 

samenvatting:  

 

Aandeel voorziene 

depositie t.o.v. de KDW 

van de getroffen gevoelige 

habitat 

Gunstige 

passende 

beoordeling 

mogelijk?  

Voorwaarde 

Tussen 1% en kleiner dan 

5% 

Ja Gangbare emissiereducerende 

maatregelen (BBT en beoordeling 

kosteneffectiviteit) 

Vanaf 5% Ja BBT+ 

Vanaf 50% Niet aangewezen  / 

 

De tussenkomende partij heeft op 28 april 2021 een aangepaste passende beoordeling 

bezorgd. 

 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing:  

 

“… 

f) Natuurtoets 

Ter bepaling van de deposities binnen het habitatrichtlijngebied wordt een modellering 

uitgevoerd aan de hand van IMPACT. Eens de depositie werd bepaald aan de hand van het 

model kan vervolgens met behulp van de kritische lasten (KL) van de overeenkomstige 

natuurtypen in de omgeving de bijdrage van het bedrijf worden bepaald. De maximale 

vermestende depositie ter hoogte van de meest kritisch gelegen elementen binnen het 

habitatrichtlijngebied liggen tussen 0 en 2,4% (voor habitattype 9160) voor de actuele habitats 

en tussen 0,5 en 2,4% (eveneens habitat 9160) in de zoekzones. Een gunstige 

impactbeoordeling is mogelijk mits het toepassen van ‘gangbare BBT maatregelen’. Inzake 

emissies naar de lucht gaat het dan voornamelijk over emissiereducerende technieken. De 

toegepaste ‘SCR’ (selectieve katalytische reductie oftewel DENOX) is een BBT techniek vanaf 

2.000 draaiuren op jaarbasis. Het is overigens een noodzaak om de van toepassing zijnde 

emissiegrenswaarde (95 mg NOx/Nm³ bij 15% O2) te garanderen. De ‘lean burn’ techniek 

(verarmen van het verbrandingsmengsel) zal eveneens worden voorzien op de WKK-motor. 

 

Daarnaast wordt een beoordeling van de kosteneffectiviteit noodzakelijk geacht. Dit omvat een 

beoordeling teneinde na te gaan of de kosten van de emissiereducerende technieken nog 

redelijk in verhouding zijn met het behaalde milieuresultaat. Zoals blijkt uit de beoordeling 

bedraagt de kost per kg verwijderd NOx door middel van SCR 1,1 €/kg (voor de meest 
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benaderende installatie, zijnde een installatie van 1 MW en 6.000 draaiuren per jaar). De kost 

kan als aanvaardbaar worden beschouwd in relatie tot de behaalde milieuwinst. Op basis van 

bovenvermelde gegevens kan besloten worden dat de impact vanwege de met een DENOX 

voorziene WKK-installatie aanvaardbaar is.  

 

Overeenkomstig de ministeriële instructie van 2 mei 2021 betreffende de beoordeling van de 

stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke 

betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden en de bijhorende richtsnoeren kunnen de 

conclusies van de passende beoordeling worden bijgetreden. 

…” 

 

4. 

4.1. 

De verzoekende partijen zetten uiteen dat de stikstofdepositie een ernstig knelpunt vormt voor 

de betrokken habitats, in het bijzonder in het licht van het bereiken of minstens behouden van 

een gunstige staat van instandhouding. De bijkomende stikstofdepositie van het vergunde 

project heeft tot gevolg dat de kritische depositiewaarden zullen worden overschreden van 

enkele actuele habitats, waarbij ze in het bijzonder wijzen op habitattype 9160, en zoekzones 

en dit staat volgens hen de realisatie van de betrokken instandhoudingsdoelstellingen in de 

weg. 

 

De verwerende partij besluit in de bestreden beslissing dat de conclusies van de passende 

beoordeling kunnen worden bijgetreden overeenkomstig de ministeriële instructie van 2 mei 

2021 en de bijhorende richtsnoeren. 

 

4.2. 

In de passende beoordeling wordt de speciale beschermingszone gesitueerd en worden de 

habitats en soorten vermeld die hiervoor zijn aangewezen. Verder worden de onderdelen van 

de exploitatie besproken met mogelijk negatieve effecten, waaronder verzuring en vermesting. 

Binnen dit onderdeel wordt aangegeven dat, ter bepaling van de depositie binnen het 

habitatrichtlijngebied, een modellering wordt uitgevoerd aan de hand van de Impactscoretool. 

De maximale vermestende depositie ter hoogte van de meest kritisch gelegen elementen 

binnen het habitatrichtlijnengebied wordt gevisualiseerd en er wordt vastgesteld dat de 

hoogste bijdrage aan de kritische depositiewaarde 2,4% bedraagt voor het meest nabije 

element. Met betrekking tot dit meest nabije element wordt gesteld dat in de huidige situatie 

de kritische depositiewaarde niet wordt overschreden, wat wel het geval zou zijn geweest in 

het verleden. Er wordt hierbij gewezen op de dalende trend wat betreft de 

achtergronddepositie, dat de hoogste overschrijdingen van de kritische depositiewaarde 
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binnen de habitatrichtlijngebieden in belangrijke mate zijn toe te schrijven aan 

ammoniakemissies en dat de impact van NOx op de instandhoudingsdoelstellingen anders 

moet worden geïnterpreteerd dan NH3. Het besluit is dat de verzurende/vermestende impact 

aanvaardbaar is vanwege de met een DENOX voorziene WKK-installatie, wat indicatief te 

beschouwen is als BBT+. De (aangepaste) passende beoordeling besluit dat de verzurende 

en vermestende impact ten gevolge van de WKK-installatie aanvaardbaar is, gelet op het 

voorzien van een DENOX-installatie en de zeer beperkte bijdrage ter hoogte van de speciale 

beschermingszones.  

 

Een passende beoordeling moet alle nodige gegevens bevatten om de overheden die over het 

project moeten adviseren en beslissen, toe te laten dit met volle kennis van zaken te doen. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelde in dit verband dat de passende beoordeling 

moet leiden tot volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies die elke 

redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de geplande werkzaamheden voor 

de betrokken speciale beschermingszone wegnemen, alsook dat deze constateringen en 

conclusies onontbeerlijk zijn om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen de nodige 

zekerheid te verkrijgen om een vergunning voor die werkzaamheden toe te kennen (HvJ, 20 

september 2007, C-304/05, ECLI:EU:C:2007:532).  

 

Een passende beoordeling staat in functie van de instandhoudingsdoelstellingen van een 

speciale beschermingszone. De ‘aangepaste’ passende beoordeling, die overigens geen 

weergave van de instandhoudingsdoelstellingen of staat van instandhouding van de betrokken 

habitats bevat, gaat niet op concrete wijze na wat de invloed van het aangevraagde project 

hierop is. In de passende beoordeling wordt aangegeven dat “in de huidige staat” de kritische 

depositiewaarde van het meest nabije element (9160), waar de meest significante bijdrage 

van 2,4% zal zijn, niet wordt overschreden, wat wel het geval zou zijn geweest in het verleden. 

Met betrekking tot de overige habitats en zoekzones wordt ook enkel de kritische last, de 

vermestende depositie en de procentuele bijdrage weergegeven. In de passende beoordeling 

worden de gevraagde werken niet concreet onderzocht en afgewogen aan de hand van de 

natuurlijke kenmerken van het specifieke gebied waarin of waar nabij de werken worden 

uitgevoerd en aan de hand van de (instandhoudings)doelstellingen die voor dat gebied 

vooropgesteld zijn. Een dergelijk onderzoek blijkt ook niet uit de algemene verwijzing naar de 

dalende trend inzake NOx-emissies en de stelling dat de hoogste overschrijdingen van de KDW 

binnen de habitatrichtlijngebieden in belangrijke mate zijn toe te schrijven aan de 

ammoniakemissies, waarbij erop wordt gewezen dat de impact van NOx op de 

instandhoudingsdoelstellingen anders moet worden geïnterpreteerd dan NH3. Eenzelfde 
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vaststelling geldt voor de loutere verwijzing naar het gegeven dat de motor van de WKK-

installatie is voorzien van een DENOX-installatie.  

 

Uit de passende beoordeling blijkt dan ook niet dat met zekerheid kan worden besloten dat de 

aangevraagde werken geen betekenisvolle aantasting aan de natuurlijke kenmerken van de 

speciale beschermingszone zullen veroorzaken.  

 

De tussenkomende partij kan niet overtuigen waar ze stelt dat de initiële passende 

beoordeling, zonder rekening te houden met de ministeriële instructie van 2 mei 2021, een 

uitgebreid onderzoek voert naar de habitats en soorten die mogelijks worden beïnvloed. In de 

initiële passende beoordeling wordt op basis van het (toen geldende) PAS-significantiekader 

besloten dat de hoogste bijdrage beduidend kleiner is dan 5%, waardoor de impact als niet 

significant kan worden beoordeeld. In het ‘stikstofarrest’ werd geoordeeld dat het voldoen aan 

dit PAS-significantiekader op zich niet kan volstaan om uit te sluiten of een project een 

betekenisvolle impact op de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan 

hebben en niet wegneemt dat een concrete toetsing aan de natuurlijke kenmerken van een 

speciale beschermingszone moet gebeuren. Ook in het advies van het Agentschap voor 

Natuur en Bos van 9 oktober 2020 waarnaar de tussenkomende partij, wordt gesteund op dit 

significantiekader.  

 

4.3. 

Zoals reeds aangegeven, kan de vergunningverlenende overheid het project pas goedkeuren, 

indien zij op basis van de conclusies van de beoordeling van de gevolgen hiervan voor de 

betrokken speciale beschermingszone de zekerheid heeft verkregen dat er geen 

betekenisvolle aantasting voor de natuurlijke kenmerken van het gebied zal plaatsvinden.  

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat de maximale vermestende depositie 

ter hoogte van de meest kritisch gelegen elementen binnen het habitatrichtlijngebied liggen 

tussen 0 en 2,4% (voor habitattype 9160) voor de actuele habitats en tussen 0,5 en 2,4% 

(habitattype 9160) in de zoekzones. Ze stelt vast dat een gunstige impactbeoordeling mogelijk 

is mits het toepassen van ‘gangbare BBT maatregelen’ en dat ook kosteneffectiviteit 

aanvaardbaar kan worden geacht. De verwerende partij besluit dat overeenkomstig de 

ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de bijhorende richtsnoeren de conclusies van de 

passende beoordeling kunnen worden bijgetreden.  

 

In tegenstelling tot wat de verwerende en tussenkomende partij uiteenzetten, onderwerpt de 

verwerende partij de aanvraag in de bestreden beslissing niet aan een onderzoek op basis 
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van de concrete gegevens van de zaak. De verwerende partij steunt haar beoordeling op het 

voldoen aan de ministeriële instructie van 2 mei 2021 en stelt dat de conclusies van de 

passende beoordeling kunnen worden bijgetreden. De ministeriële instructie voorziet immers 

dat, wanneer zoals in dit geval het aandeel voorziene depositie ten opzichte van de kritische 

depositiewaarde van de getroffen gevoelige habitats ligt tussen 1% en 5%, een gunstige 

passende beoordeling mogelijk is met als voorwaarde dat de gangbare emissiereducerende 

maatregelen worden toegepast (best beschikbare technieken en een beoordeling van de 

kosteneffectiviteit).  

 

Het volstaat evenwel niet voor de verwerende partij om louter te verwijzen naar de ministeriële 

instructie van 2 mei 2021 en te toetsen aan de hierin opgenomen voorwaarde met betrekking 

tot het toepassen van de gangbare emissiereducerende maatregelen. Er moet nog steeds 

sprake zijn van een toereikende passende beoordeling. Door te wijzen op het gegeven dat de 

best beschikbare technieken worden toegepast en dat de beoordeling van de 

kosteneffectiviteit aanvaardbaar is, geeft de verwerende partij immers nog niet aan op grond 

van welke objectieve gegevens ieder significant gevolg voor de natuurlijke kenmerken van de 

SBZ kan worden uitgesloten. De ministeriële instructie geeft overigens zelf aan dat de 

instructie de adviserende overheden een reeks richtlijnen biedt die kunnen worden aangewend 

bij de voorbereiding van vergunningsbeslissingen en adviezen en dat deze richtlijnen “niet 

steeds mechanisch kunnen worden toegepast”. De bestreden beslissing bevat geen concreet 

onderzoek dat rekening houdt met de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale 

beschermingszone.  

 

Het besluit is dan ook dat uit de in de bestreden beslissing opgenomen motivering en de 

passende beoordeling niet (afdoende) blijkt dat het project geen betekenisvolle gevolgen kan 

hebben voor de natuurlijke kenmerken van het habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Dijle, 

Laan en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’.  

 

5. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

C. Overige middelen 

De overige middelen worden niet onderzocht omdat dit niet tot een ruimere vernietiging kan 

leiden. 
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VI. Beslissing  

1. De tussenkomst van AGRO FLUYT bv 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 tussenkomende partij 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 1.800 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

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

tussenkomende partij.  

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 27 oktober 2022 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 

 

 

 


