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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

ARREST

van 2 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0805
in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0029-A

Verzoekende partijen 1. de vzw COMMISSIE VOOR BEHOUD, BEHEER EN
ONTWIKKELING VAN DE NATUUR IN DE
VOGELZANGBEEKVALLEI
2.Davy DESCHEPPER

vertegenwoordigd door advocaten Gwijde VERMEIRE en
Hendrik SCHOUKENS, met woonplaatskeuze te 9000 Gent,
Voskenslaan 301

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door de
deputatie van de provincieraad

vertegenwoordigd door advocaat Michel VAN DIEVOET, met
woonplaatskeuze te 1000 Brussel, Wolstraat 56

Tussenkomende'

partijen

I.EddyCRISPEL
2. Michael CRISPEL

vertegenwoordigd door advocaat Julie LAUWERS, met
woonplaatskeuze te 1000 Brussel, Wolvengracht 38 bus 2

I. Voorwerp van het beroep

.;
."-•

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 4 september 2020 de
vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 18 juni 2020 tot afgifte aan de
tussenkomende partijen van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een bestaand
landbouwbedrijf (omgevingsnummer: 2019119665).
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen tegen de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw van 16 december 2019 niet ingewilligd.

Het project ligt in 1602 Sint-Pieters-Leeuw aan de Herdeweg 35 en heeft als kadastrale
omschrijving afdeling 6, sectie C, nummers 233, 234C, 234D, 277, 278, 279, 280, 281,282,
283D,285D,285E,286A,286B, 288,292A, 293P,293S,296, 2981-1, 298L en 302.

II. Rechtspleging

Het arrest van 25 maart 2021 met nummer RvVb-S-2021-0811 heeft de schorsing van de
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing bevolen. De tussenkomende partijen dienen
een verzoek tot voortzetting in.

De verwerende partij bezorgt het administratief dossier en dient een antwoordnota in. De
tussenkomende partijen dienen een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen
dienen een wederantwoordnota in.

De Kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 18
januari 2022. Advocaat Gwijde VERMEIRE, die voor de verzoekende partijen verschijnt, en
advocaat Brecht GEEBELEN, die loco advocaat Julie LAUWERS voor de tussenkomende

partijen verschijnt, zijn gehoord. De verwerende partij verschijnt schriftelijk.

III. Regelmatigheid van de rechtspleging

In hun wederantwoordnota merken de verzoekende partijen op dat het toch "nuttig" is als de
Raad over het administratief dossier zou beschikken. Gewis moet die opmerking worden
beaamd. De verwerende partij heeft, door toegang tot het omgevingsloket te verlenen, het
administratief dossier ook op regelmatige wijze effectief ter beschikking gesteld. De vraag van
de verzoekende partijen dat het dossier "in papieren vorm" ingediend wordt, is zonder grond.

IV. Feiten

;l I
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De tussenkomende partijen exploiteren aan de Herdeweg 35 te Sint-Pieters-Leeuw een
landbouwbedrijf. De bebouwing bestaat onder meer uit een woning, stallen en schuren op de
hoek van de Kortvondélweg met de Herdeweg, en ten noorden daarvan een opslagruimte, een
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witloofschuur, een groente- en een landbouwloods met afdak en een waterreservoir. Noordelijk
en oostelijk wordt het terrein door de Vogelzangbeek begrensd, die grotendeels ook de

noordelijke grens vormt tussen de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht.

Op 26 september 2019 dienen de tussenkomende partijen bij het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een aanvraag in tot afgifte van een
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van hun bedrijf. De aanvraag strekt tot de bouw van
een loods op een perceel, actueel weiland, aan de oostzijde van de bestaande loodsen, op
ongeveer tien meter van de Vogelzangbeek. De loods, met een oppervlakte van 1.248 m2, een

kroonlijsthoogte van zeven meter en een nokhoogte van 11,80 meter, omvat een ruimte voor
de teelt van grondwitloof, een opslagruimte en twee koelcellen. Daarnaast houdt de aanvraag

aan de noordzijde van de te bouwen loods de aanleg van een waterreservoir in met een
volume van 3.966 m3, met daarachter een wadi als noodoverloop. Rondom de nieuwe loods
wordt de aanleg van een betonverharding van 1.145 m2 aangevraagd. Ter hoogte van de
nieuwe loods en de verharding wordt het terrein opgehoogd om het bestaande reliëfverschil
weg te werken. De aanvraag omvat voorts de regularisatie van een afdak tegen de bestaande
loods. Ook een inplantingsplan met groenaanleg maakt deel uit van de aanvraag.

Het terrein ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan 'Halle-Vilvoorde-
Asse', vastgesteld met een koninklijk besluit van 7 maart 1977, in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. De gelding van de gewestplanbestemming is hersteld na het
vernietigingsarrest met nummer 237.639 van 14maart2017van de Raad van State. Dat arrest
heeft het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw van 25
September 2014 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
"Open Ruimte" en het goedkeuringsbesluit van 27 november 2017 van de verwerende partij
vernietigd in zoverre het om deelgebied 3 gaat.

Het openbaar onderzoek wordt van 31 oktober 2019 tot en met 29 november 2019 gehouden.
Er worden geen bezwaarschriften ingediend.

Op 16 december 2019 beslist het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw om een omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen.

Tegen die beslissing tekent de eerste verzoekende partij op 13 februari 2020 en de tweede
verzoekende partij op 14 februari 2020 administratief beroep aan bij de verwerende partij. De
tweede tussenkomende partij tekent op 14 februari 2020 administratief beroep aan.
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De provinciale omgevingsvergunningscommissie (vervolgens: POVC) adviseert op 28 april
2020 om geen omgevingsvergunning te verlenen. Het advies overweegt onder meer:

/

Geluid en trillingen

De bestaande en vergunde IIOA's worden uitgebreid met twee koelunits van 10 kW alsook een

compressor van 5 kW. Deze inrichtingen betreffen een meldingsplichtige klasse 3-inrichting. De

koelgroepen voor de wortels worden voorzien op de oostelijke buitengevel. Dit is de minst
gunstige inplanting voor de oostelijk gelegen woningen. Dergelijke opstelling, in open lucht, voor

een buitengevel in deze omgeving is niet aangewezen. De strenge richtwaarde tijdens de nacht

zal naar alle waarschijnlijkheid bij deze opstelling niet kunnen gehaald worden. Uit de

schriftelijke hoorzitting blijkt dat de exploitant er de voorkeur aan geeft om deze opstelling te
behouden vanuit een utiliteitsstandpunt, maar dit kan echter niet legitimeren om aan de
regelgeving voorbij te gaan.

(...)
Landschappelijk waardevol gebied en ruimtelijke impact

Gelet op de ligging van het perceel in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied dient
zoals geformuleerd in de artikelen 11.4.1 en 15.4.6 van het koninklijk besluit van 28 december
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de

gewestplannen, de aanvraag tweeledig onderzocht te worden. Niet enkel de overeenstemming
met de bestemming agrarisch gebied moet voldaan zijn maar evenzeer moet nagegaan worden
of de gevraagde werken in overeenstemming zijn met het landschappelijk waardevol karakter.

Binnen de landschappelijk waardevolle gebieden gelden namelijk beperkingen met als doel het
landschap te beschermen en de gevraagde werken mogen de schoonheidswaarde van het

landschap niet in gevaar brengen.

In voorliggend project gaat het om een tuinbouwbedrijf dat wenst uit te breiden met een grote
nieuwe loods, bijkomende verharding en een groot waterreservoir met wadi. Gelet op de

bestaande activiteit is deze uitbreiding op zich niet uitgesloten. De inplanting is echter niet
zander meer aanvaardbaar, louter omdat er een planologische overeenstemming is.

Integendeel dient, ook bij dergelijke uitbreiding, gezocht naar een aanvaardbare inplanting

binnen het geheel van het bedrijf en dit ten opzichte van de directe omgeving, juist gelet op het
landschappelijk waardevol karakter van de omgeving.

De betrokken plaats is gelegen in de deelgemeente Vlezenbeek, in het noordoosten van Sint-

Pieters-Leeuw op de grens met Anderlecht, deel van het Brussels gewest. De weide waarop de

loods wordt gebouwd sluit aan op de Vogelzangbeek. De natuurlijke structuur van Vlezenbeek

wordt gekenmerkt door de vallei van de Zobbroekbeek en de vallei van de Vlezenbeek ten

westen. Deze twee beken komen samen in de vallei van de Vogelzangbeek. Nog verder

stroomafwaarts, ten westen, mondt de Vogelzangbeek uit in het kanaal Brussel-Charleroi. Het
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gaat hier om een opvallend groenblauw lint in het landschap. Samen met de akkers en

weilanden binnen dit landschap moeten ze beschouwd worden als een natuurlijke structuur met
een hoge waarde die nog aanwezig is op de grens met het Brussels gewest dat gekenmerkt
wordt door een hoge graad van verstedelijking. De overzijde van de Vogelzangbeek behoort tot

een natuurreservaat. Het gaat om een drie kilometer lange strook langs de Vogelzangbeek van
in totaal 13 ha.

hlet huidig ontwerp voorziet de inplanting van de nieuwe loods en het waterreservoir op een
weiland dat aansluit op deze Vogelzangbeek. Mede door het reliëf van dit landschap en door
de grootte en de hoogte van de nieuwe loods wordt er een te grote aantasting van dit nog
waardevolle landschap gerealiseerd. De weide is lange tijd geleden opgehoogd maar kent ter
hoogte van de Vogelzangbeek nog een helling. Dit stijgend reliëf is tevens op te merken langs
de Kortvondelweg vanuit het noordoosten (Anderlecht), richting zuidwesten naar de hlerdeweg.
Om de loods op deze weide te realiseren is er deels nog een ophoging voorzien waardoor de
loods als het ware op een plateau wordt geplaatst. Daarbij heeft de nieuwe loods een kroonlijst
van 7,00 m hoog en een nok van 11,80 m hoog. Dit is een stuk hoger dan de al bestaande

gebouwen op de site. Vanaf de Vogelzangbeeken langs de Kortvondelweg zal deze nieuwe

loods te dominant aanwezig zijn. Dit negatief beeld wordt nog versterkt door de grote
oppervlakte aan betonverharding die wordt voorzien voor en naast de nieuwe loods. Aan de

overzijde van de beek is er een groene strook van ca. 50 m. Dergelijke groenstroken zijn over
grote lengte langs deze waterloop aanwezig en kan als het streefbeeld gezien worden om tot
een reële blauw-groene dooradering te komen. Dit is ook wat momenteel op het bedrijf nog

aanwezig is. Momenteel is dit slechts beperkt verstoord door historisch gegroeide ingrepen. Het
is niet wenselijk om hier bijkomende nieuwe ingrepen te laten plaatsvinden en dit dan nog met
een omvangrijk gebouw.

De inplanting op deze plek wordt door de exploitant verantwoord vanuit een optimaal

gebruiksgemak op de site. De huidige werking van het bedrijf gaat uit van een deel opslag op

een andere gehuurde locatie die door de nieuwe loods zou kunnen opgezegd worden. Zoals al
eerder aangehaald is het redelijk dat voor deze opslag een nieuwe loods kan voorzien worden
op het eigen terrein. Louter stellen dat de huidige inplanting op de site de enige mogelijke
inplanting betreft omwille van de werking van het bedrijf is echter niet afdoende.

Artikel 1.1.4^ van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: (...) Het is thans de opdracht

om te zoeken naar een evenwicht tussen de waarde van het landschap op deze plaats ten
opzichte van het gevraagde economisch rendement van het bedrijf.

hlet is aan de exploitant om te zoeken naar een afdoende ruimtelijke invulling waarbij gestreefd

wordt naar een grotere compactheid van het geheel aan bebouwing en verharding op de site.
Een inplanting meer ter hoogte van de Herdeweg, op grotere afstand van de vallei van de
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Vogelzangbeek is ruimtelijk te onderzoeken. Mogelijk kunnen ook de bestaande gebouwen
herbekeken worden en kan het geheel van de infrastructuur in vraag gesteld worden waarbij
naar een globale duurzame oplossing wordt geëvolueerd. Er kan rekening gehouden worden
met constructies die wel verplaatsbaar zijn en met het gegeven dat tunnelserres minder harde

elementen zijn in het landschap dan vaste loodsen en gebouwen. Het bedrijf schrijft zich
momenteel met allé gebouwen en tunnelserres in binnen een vierhoekig grondplan dat zich
uitstrekt over beide zijden van de straat, waarbij de inplantingen adhoc lijken te zijn gebeurd en

er nog veel restgrond is. Het is aangewezen om binnen deze omschrijving naar een.
herorganisatie te zoeken waarbij minstens alle vaste constructies hierbinnen gebundeld
warden.

Zoals het project nu voorligt, is de inplanting van de nieuwe loods in het landschappelijk
waardevol gebied op deze plek ruimtelijk niet aanvaardbaar. De weide waar de loods wordt
voorzien maakt deel uit van deze belangrijke beekvallei. Een gewijzigd gevelmateriaal van de

loods of een groene inkleding met inheemse beplanting kan deze locatie niet aanvaardbaar
maken. De loods zal binnen dit landschap te dominant aanwezig zijn. De landschappelijke
kwaliteit die op deze plaats nog waardevol is, wordt aangetast. De aanvraag is niet verenigbaar
met de goede ruimtelijke ordening van de plaats.

De verwerende partij beslist op 18 juni 2020 om aan de tussenkomende partijen een
omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen. Dat is de bestreden beslissing, die
onder meer de volgende motivering bevat:

Openbaar onderzoek

Aangezien de aanvraag voor de nieuwe loods en het waterreservoir zorgen voor een gebouw
en constructies met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500 m2 en een brutovolume van

meer dan 3.000 m3 gelegen buiten een industriegebied in de ruime zin is de gewone procedure
van toepassing. In eerste aanleg diende er een openbaar onderzoek georganiseerd te worden.
Voor het dossier te er een openbaar onderzoek gehouden van 31 oktober 2019 tot en met 29
november 2019. ' '

Artikel 20 van het omgevingsvergunningsbesluit vermeldt dat een affiche dient aangeplakt te

warden op een plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag paalt aan een openbare
weg, of als het aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk van die openbare wegen. Op
31 oktober 2019 is de aanmelding van de uithanging gemeld door de exploitant. In voorliggend

geval gaat het om een bedrijf dat gelegen is op de hoek van de Herdeweg en de Kortvondelweg,
die ter hoogte van het bedrijf samenkomen. Vast staat dat er ter hoogte van de toegang van de

bedrijfszetel, helemaal in het begin van de hlerdeweg, een affiche werd geplaatst waarop het
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openbaar onderzoek kenbaar werd gemaakt. Een foto die op het omgevingsloket is opgeladen,
toont deze affiche. De exploitant levert geen bewijsstuk dat dergelijke affiche ook ter hoogte van
de weide langs de Kori:vondelweg geplaatst geweest is. Het is echter niet omdat er geen tweede
foto op het omgevingsloket staat dat het vaststaat dat er geen meerdere affiches gehangen
hebben.

In ieder geval heeft het college van burgemeester en schepenen in hun besluit het openbaar

onderzoek mee opgenomen zonder hierbij opmerkingen te vermelden. Ook is er het gegeven

dat de derdeberoeper klaarblijkelijk de kans heeft gekregen om in beroep te komen bij de

deputatie waardoor deze zijn rechten kan laten gelden. De doelstelling van de openbaarmaking
is blijkbaar wel gehaald.

(...)
Geluid en trillingen

De bestaande en vergunde IIOA's worden uitgebreid met twee koelunits van 10 kW alsook een
compressor van 5 RW. Deze inrichtingen betreffen een meldingsplichtige klasse 3-inrichting. De
koelgroepen voor de woriiels worden voorzien op de oostelijke buitengevel. Dit is de minst
gunstige inplanting voor de oostelijk gelegen woningen. Dergelijke opstelling, in open lucht, voor
een buitengevel in deze omgeving is niet aangewezen. De strenge richtwaarde tijdens de nacht
zal naar alle waarschijnlijkheid bij deze opstelling niet kunnen gehaald worden. Uit de
schriftelijke hoorzitting blijkt dat de exploitant er de voorkeur aan geeft om deze opstelling te
behouden vanuit een utiliteitsstandpunt, maar dit kan echter niet legitimeren om aan de
regelgeving voorbij te gaan.

Er wordt dan ook een bijzondere vergunningsvoorwaarde opgelegd tot het voldoende omkasten
van de koelingen zodat de Vlarem geluidsnormen warden gerespecteerd. Daarnaast wordt er
ook een controlemeting opgelegd tijdens de dag en de nacht bij het functioneren van de
koelinstallaties. De meting dient bij voorkeur te gebeuren tijdens de eerstvolgende
zomerperiode. Overschrijdingen dienen geremedieerd. De resultaten van de metingen en de
eventuele bijkomende maatregelen dienen doorgestuurd naar de deputatie en het college van
burgemeester en schepenen.
(...)
Landschappelijk waardevol gebied en ruimtelijke impact
De aanvraag dient (..) getoetst aan het artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 december
1972. Bij landschappelijk waardevolle gebieden dient in de eerste plaats het bestaande
landschapskarakter zoveel mogelijk bewaard te blijven en moet bijzondere aandacht worden
besteed aan de esthetische aspecten van nieuwe inplantingen of verbouwingen. Het doel is het
landschap beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. Deze komen tot uiting in de
architectuur, aard van de gebruikte materialen, beplantingen enz... De aard of bestemming zelf
van de constructie houdt dus geen rechtstreeks verband met de landschappelijke bescherming.
In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen
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met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het

landschap niet in gevaar brengen. Het gaat hier wel degelijk om een landbouwactiviteit waarbij
een uitbreiding toelaatbaar is.

Artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: (...)Bij elke aanvraag dienen
deze verschillende aspecten tegen elkaar afgewogen te worden en dient er een voldoende
evenwicht in stand gehouden te worden.

Het bestaande en vergunde tuinbouwbedrijf is hier al geruime tijd gevestigd en wenst nu uit te
breiden. Er wordt een nieuwe loods gevraagd met verharding en een waterreservoir met wadi.
Elke bijkomende bebouwing heeft een impact op het bestaande landschap. De derdeberoepen

zijn in hoofdzaak gericht tegen deze impact op dit landschap waarbij er wordt gesteld dat de
schoonheidswaarde te veel wordt aangetast.

Om dit te staven wordt onder meer verwezen naar het erkend Natuurreservaat. Dit

natuurreservaat ligt echter aan de overzijde van de Vogelzangbeek en wordt op zich niet
aangetast door de inplanting van een loods op een weide die enkel paalt aan het

natuurreservaat. De ordening op het grondgebied van Brussel is ingegeven door de wens tot
behoud van een natuurlijke rand aan de stedelijke aglommeratie, waar die aan de zijde van het

Vlaams grondgebied een volledig ander karakter heeft. De bebouwing op grondgebied van
Brussel is veel dichter, grootschaliger en tot op betrekkelijk kleine afstand tot de beek om dan
intensief op de ecologische waarde in te zetten voor de laatste strook. Op het grondgebied van

Vlaanderen is er een landelijkheid waar te nemen met een actieve landbouw tot nabij de beek
over zeer grote lengtes. Deze landschappelijke breuken zijn over de hele grens van het Brussels
grondgebied met Vlaanderen terug te vinden en het resultaat van decennia aan onvermijdelijk
andere beleidsopties, zodat een spiegeling niet aan de orde kan zijn.

Belangrijk om op te merken is ook dat nagenoeg het hele grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw

is ingekleurd met woongebied met landelijk karakter en landschappelijk waardevol agrarisch

gebied. Het is duidelijk dat hiermee betracht werd om de landelijkheid van de gemeente

maximaal te beschermen tegen de verstedelijkingsdruk uit Brussel en tegen potentiële
industrialisering. De nagenoeg overal gehanteerde overdruk als landschappelijk waardevol
heeft tot een omzichtigheid genoopt bij het inplanten van bv. nieuwe landbouwbedrijfszetels en

bijkomende aansnijdingen van het landschap, maar is hier niet in het bijzonder ingegeven door
de betrokken beekvallei. Eveneens betreft het een al bestaande landbouwzetel.

Eveneens belangrijk om op te merken is dat de strook nooit werd opgenomen in de
landschapsatlas van 2001 als landschapsrelictofals ankerplaats. Evenmin werd de plaats naar

erfgoedlandschap omgezet. Dergelijke ruime zones komen wel elders op het grondgebied van
de gemeente voor, wat toch bijkomend de actualiteit van het waardevol karakter relativeert.
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Niettemin sluit de weide waarop de loods wordt gebouwd wel aan op de Vogelzangbeek en blijft
voor het hele grondgebied een streven naar landelijkheid overeind. De natuurlijke structuur van
Vlezenbeek wordt gekenmerkt door de vallei van de Zobbroekbeek en de vallei van de
Vlezenbeek ten westen en dergelijke natuurlijke gebieden zijn mede-bepalend voor het
landschap en de kwaliteit hiervan. Deze twee beken komen samen in de vallei van de
Vogelzangbeek. Nog verder stroomafwaarts, ten westen, mondt de Vogelzangbeek uit in het
kanaal Brussel-Charleroi. Het gaat hier om een potentieel groenblauw lint in het landschap.
Samen met de akkers en weilanden binnen dit landschap vormen ze de initieel bestaande
natuurlijke structuur. Het is wenselijk dat deze natuurlijke structuur herkenbaar blijft in het
landschap.

hlierbij gaat het om de globale waarneming van deze natuurlijke vallei die als waardevol wordt
ervaren. Toch kan niet ontkend worden dat er langsheen de Vogelzangbeek nog bebouwing
voorkomt waardoor er al sprake is van een aantasting. Historisch is het ook zo dat de valleien
bebouwing aantrokken en hiervan zijn nog diverse restanten te vinden. Ook zijn er nieuwere
ingrepen waarneembaar. Zo is er ten noorden het complex van het Erasmusziekenhuis op het
grondgebied Anderlecht dat vanaf de betrokken locatie zichtbaar is vanuit dezelfde vallei.
Eveneens ten noordoosten, nog voor de begraafplaats Vogelenzang, is er een landbouwzetel
met bebouwing en kweek in serres, en dit op korte afstand van de Vogelzangbeek. Op 200 m
naar het oosten werd de vallei volledig versnipperd door tuinstroken van een aaneengesloten
bebouwing, tot tegen de waterloop. Tevens wordt het zicht doorbroken door de aanwezige
hoogspanningslijnen en de pilaren die het landschap doorsnijden. Meer naar het westen toe is
er langs de Herdeweg en de Domstraat residentiële bebouwing aanwezig. Het gaat dus niet om
een onaangetast gebied. Een bijkomende loods die aansluit bij al bestaande bebouwing zal in
die zin het geheel van de schoonheidswaarde van deze vallei niet overdreven bijkomend
aantasten. Er blijft ook naastliggend aan de loods ook steeds een strook aanwezig tot aan de
oever met variabele breedte van steeds 15 m of meer, met daarin de erfdienstbarë

onderhoudsstrook en een groen talud.

hlet betreft een landbouwuitbating die hier al geruime tijd bestaat. In het licht van het hierboven
aangehaalde artikel 1.1.4 VCRO dient dit bedrijf de mogelijkheid te krijgen om uit te breiden.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de bestaande toestand en de al bestaande en
vergunde bebouwing. De site bestaat uit een compacte bebouwing die zich voornamelijk situeert
langs de Herdeweg. Zoals de exploitant aangeeft, is er langs deze zijde onvoldoende ruimte om
de noodzakelijk gevraagde loods op te richten. De nieuwe loods dient dan ook zo dicht mogelijk,
aansluitend op de al bestaande en vergunde loodsen aangesloten te worden en dit langs
oostelijke zijde. In de aanvraag wordt een afstand van 16,50 m voorzien tussen de bestaande
en de nieuwe loods, h-1 ierover wordt geoordeeld dat een tussenafstand van 12,00 m voldoende
is om delandbouwvoering te kunnen uitoefenen. Door de loods 4,50 m dichter bij de bestaande
gebouwen in te planten, wordt een optimale en rationele bedrijfsvoering verkregen met een
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fysiek compacte inplanting waarbij ook de natuurwaarden langsheen de Vogebangbeek
voldoende gevrijwaard blijven. De natuurlijke vallei blijft hierdoor gevrijwaard.

De vooropgestelde kroonlijst van 7,00 m hoog en de nok van 11,80 m hoog zijn nodig voor de
uitoefening van de activiteit. De frigo's die zullen worden ondergebracht in de loods hebben
deze hoogte nodig. Deze worden nu nog elders, op een huurlocatie, bewaard maar zullen in de
toekomst hier ondergebracht worden. Gelet op de breedte en de diepte van de loods worden
de verhouding voldoende gerespecteerd en is deze hoogte ook voldoende inpasbaar in het
landschap.

Tevens kan aangegeven worden dat voor de bouw van de loods het bestaande maaiveld zo

veel mogelijk wordt behouden. Het terrein is in een ver verleden ooit opgehoogd geweest en
integreert zich in het landschap zoals het momenteel bestaat. Er is een uitvlakking nodig om de
vereiste nulpas te kunnen bereiken. Het hoogteverschil tussen de bestaande loods en de hoek
van het perceel is 2,30 m, maar dit betreft enkel het hoekpunt. Het terrein loopt hier plaatselijk
af. Ter hoogte van de nieuwe loods is slechts een kleine uitvlakking nodig.

Om verder de inpassing in het landschap te optimaliseren wordt opgelegd dat het dak dat is
voorzien in grijze sandwichpanelen en de gevels die voorzien zijn om afgewerkt te worden in
grijze betonpanelen moeten afgewerkt worden met een houtbekleding. Een betonnen plint van
2,00 m hoog, gemeten vanaf het maaiveldniveau in het midden van de langste gevel, is
aanvaardbaar. Daarboven wordt het geheel afgewerkt met een houten bekleding. Dergelijke
bekleding zorgt voor een natuurlijk uitzicht wat de integratie in het landschap zal optimaliseren.

Het inplantingsplan voorziet al gedeeltelijk in groenaanleg. Om de integratie in het landschap te
bevorderen wordt nog bijkomend opgelegd dat de betonnen afsluiting langs de Kortvondelweg
moet vervangen worden door een gemengde haag van 2 m hoog en een wilgenrij met zes

bomen (buiten de 5 m-zone langs de beek en de erfdienstbaarheidszone van Aquafin). Langs

de Herdeweg wordt een paal en draadafsluiting met een hoogte van 1,50 m geplaatst aangevuld
met een haag die tot 2 m hoog groeit.

v. Tussenkomst

De tussenkomende partijen verzoeken met een aangetekende brief van 28 juli 2021 om in de

vernietigingsprocedure te mogen tussenkomen. De voorzitter van de Raad verleent hen met
een beschikking van 31 augustus 2021 toelating om in de debatten tussen te komen.
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VI. Ontvankelijkheid van het beroep - belang

Exceptie

De verwerende partij betwist het belang van de eerste verzoekende partij. In de exceptie doet
ze gelden dat de eerste verzoekende partij nalaat concreet aan te tonen waarom de uitvoering
van de bestreden vergunning een aantasting zou betekenen van de natuur van de
Vogelzangbeekvallei. Uit de vergunde plannen blijkt dat er niet aan de Vogelzangbeek geraakt
wordt. Tussen de beek en de zone waar de loods wordt opgericht, is er nog een zone met een
breedte van vijf meter, alsook een reeks aangeplante wilgen, waarnaast er nog een zone tot
aan de loods vrijgehouden wordt. Noch de natuur, noch de Vogelzangbeek wordt enigszins
bedreigd aangezien er ten opzichte van de beek geen werken uitgevoerd worden. De loods
wordt ingeplant op een weiland dat al jaren ten dienste staat van het landbouwbedrijf.

Beoordeling door de Raad

1.

hlet rechterlijk beroep tegen een in laatste administratieve aanleg genomen beslissing
betreffende een omgevingsvergunning staat onder meer open voor het "betrokken publiek",
aangeduid inart:ikel 105, §2, eerste lid, 2° van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning (vervolgens: Omgevingsvergunningsdecreet). Artikel 2, eerste lid, 1°
van het Omgevingsvergunningsdecreet rekent tot het "betrokken publiek" onder meer elke
rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die
gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de
besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning, waarbij niet-gouvernementele
organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn.

l

Zoals blijkt uit artikel 3 van haar statuten, streeft de eerste verzoekende partij als
maatschappelijk doel het behoud, het beheer en de ontwikkeling van de natuur in de
Vogelzangbeekvallei na. Tot haar doelstellingen behoren de bescherming van de integriteit
van de landschappen, de bescherming van het natuurlijk erfgoed van de vallei en de
ontwikkeling van de esthetische waarden ervan. Aldus verdedigt de eerste verzoekende partij
een collectief, voldoende gespecialiseerd belang dat onderscheiden is van het algemeen
belang en niet de loutere optelsom van de individuele belangen van haar leden is. Ze maakt
in haar verzoekschrift .ook aannemelijk dat ze zich inzet en activiteiten ontplooit om haar
maatschappelijk doel te realiseren.
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De eerste verzoekende partij moet worden beschouwd als een niet-gouvernementele
organisatie die zich voor milieubescherming inzet en geacht wordt belanghebbende te zijn.
Dat was ten andere ook de opvatting van de verwerende partij zelf waar ze in de bestreden
beslissing akte genomen heeft van het "ontvankelijk ingediende beroep" van de eerste
verzoekende partij als "procesbekwame vereniging".

2.

De exceptie wordt verworpen. ',

Vil. Onderzoek van het eerste, tweede en vijfde middel

A. Eerste middel

Standpunt van de partijen

1.

Een eerste middel ontlenen de verzoekende partijen aan de schending van:

artikel 6, leden 2, 3, 4, 5 en 6 van het Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot
informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake
milieuaangelegenheden (vervolgens: Verdrag van Aarhus);
artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet;

de artikelen 16 en 20, §2 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(vervolgens: Omgevingsvergunningsbesluit);

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1 991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen (vervolgens: Motiveringswet), en

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek de plicht tot materiële
motivering, het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.

De verzoekende partijen lichten toe:

Eerste middelonderdeel

Zoals in het feitenrelaas al afdoende is aangegeven, is de aanplakking van de affiche ter
aankondiging van het openbaar onderzoek in de eerste fase van de vergunningsprocedure
enkel gebeurd ter hoogte van de toegang tot de exploitatiezetel langs de Herdeweg te Sint-
Pieters-Leeuw. Door de exploitant kan enkel fotomateriaal worden naar voren gebracht dat
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aantoont dat op die locatie de affiche van het openbaar onderzoek is aangebracht. Ook uit het
de informatie beschikbaar via het Omgevingsloket blijkt dat er enkel sprake is van een foto die
de aanplakking op de laatstgenoemde locatie documenteert. Dit wordt ook niet betwist in het
bestreden besluit.

Verzoekende partijen brengen verder fotomateriaal naar voren waaruit blijkt dat er géén
aanplakking is gebeurd ter hoogte van de Kortvondelweg (...).

Uit het fotomateriaal aangebracht door de verzoekende partijen (zie stukken VI.5 en V16 alsook
het fotomateriaal dat hoger is weergegeven bij het feitenrelaas in dit verzoekschrift) blijkt ook
dat de affiche die aanwezig was ter hoogte van de toegang tot de exploitatiezetel nauwelijks
zichtbaar was vanop de kruising van de Herdeweg en de Kortvondelweg, wat zijn verklaring
vindt in:

de relatief grote afstand tussen de toegang tot de exploitatiezetel - die zich aan de
andere kant van de site bevindt - en de kruising tussen beide straten,
de aanwezigheid van een poort en hekken, geplaatst door de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw, bedoeld om het doorgaand verkeer tussen Vlezenbeek, Anderlecht en
Negenmanneke tegen te gaan, die het zicht in die richting verder belemmert en een
obstakel vormt.

In géén geval kan tegen die achtergrond worden betwist dat ter hoogte van de weide waarop
de betrokken loods alsook verhardingen zullen komen er sprake was van een regelmatig
aangeplakte affiche die het openbaar onderzoek bekend maakte.

In casu was onmiskenbaar sprake van een project waarvoor een openbaar onderzoek
noodzakelijk was. Zoals in het feitenrelaas reeds was aangegeven, was een eerdere aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het landbouwbedrijf voor een eerste
maal ingediend via dossier OMV_2018126879. Deze vergunning werd in beroep door de
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant echter geweigerd omdat de gemeente het dossier
verkeerdelijk had behandeld volgens de vereenvoudigde procedure, waarvoor géén openbaar
onderzoek nodig was (...). Het voorliggende dossier heeft een nog grotere omvang aangezien
de totale verharde oppervlakte stijgt van 3.656m2 naar 4.173m3 en de capaciteit van het
waterreservoir van 2.006.408 liter naar 3.966.00Q liter.

Tegen die achtergrond was bijkomende zorgvuldigheid gewettigd.

De wet- en regelgeving is op dit punt erg duidelijk. Artikel 23 van het
Omgevingsvergunningsdecreet legt de krijtlijnen vast inzake de organisatie van een openbaar
onderzoek voor omgevingsvergunningen. De finale doelstelling hierbij is dat iedere natuurlijke
of rechtspersoon zijn standpunten, bezwaren en opmerkingen kan indienen voorafgaand aan
een eerste inhoudelijke beslissing over de vergunningsaanvraag. Op die manier geeft het
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Omgevingsvergunningsdecreet ook uitvoering aan artikel 6 van Verdrag van 25 juni 1998
betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake

milieuaangelegenheden, dat in zijn lid 2 bepaalt dat 'het betrokken publiek (...) bij openbare
bekendmaking of, indien van toepassing, individueel, vroegtijdig in een

milieubesluitvormingsprocedure, en op adequate, tijdige en doeltreffende wijze, (wordt)
geïnformeerd' over de aangevraagde activiteit.

Ingevolge de toepassing van het Omgevingsvergunningsbeéluit bestaat er in casu geen twijfel
over het feit dat de organisatie van een openbaar onderzoek verplicht was voor de voorliggende
omgevingsvergunningsaanvraag: er diende toepassing te worden gemaakt van de 'gewone
vergunningsprocedure'. Artikel 16 van het Omgevingsvergunningsbesluit stipuleert dat een
vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door, onder meer, de aanplakking van een affiche
op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform

de voorschriften voorzien in artikel 20 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 20, §2 van het Omgevingsvergunningsbesluit op zijn beurt stipuleert dat bij de organisatie
van een openbaar onderzoek, de affiche wordt aangeplakt op een plaats waar het voorwerp
van de vergunningsaanvraag paalt aan een openbare weg, of als het aan verschillende

openbare wegen paalt, aan elk van die openbare wegen. Als het voorwerp van de
vergunningsaanvraag niet paalt aan een openbare weg, wordt de affiche aangeplakt op een
plaats aan de dichtstbijzijnde openbare weg. Het gaat hier dus duidelijk om een formeel en niet

mis te verstaan procedurevoorschrift, ten behoeve van belanghebbende derden die van de kans

tot inspraak gebruik willen maken.

In casu kan, zoals gezegd, niet worden betwist dat er geen affiche is geplaatst langs de
Kortvondelweg, nochtans de locatie waarlangs de weide (perceel C283D) loopt waarop de
landbouwloods zou worden gebouwd en waar dus ook de meest significante verandering in het
landschappelijke uitzicht zal plaatsvinden. Uit het voorliggend feitenmateriaal blijkt
onmiskenbaar dat dat de doelstelling van effectieve en tijdige inspraak - die aan de bepalingen
inzake openbaar onderzoek bij omgevingsvergunningsaanvragen van een bepaalde omvang
ten gronde ligt - niet is bereikt door slechts de aanplakking van een affiche ter hoogte van de
toegang tot de bedrijfszetel. Bovendien toont het voorliggend fotomateriaal genoegzaam aan
dat zelfs deze affiche - mede door de poort die doorgaand verkeer op de Herdeweg moet weren
- nauwelijks zichtbaar is vanop de kruising van de Herdeweg en de Kortvondelweg. En dit

kadastraal dus ter hoogte van het perceel C298h (...).

Bij gebreke aan fotomateriaal dat het tegendeel bewijst, moet worden aangenomen dat de

affiche van het openbaar onderzoek onregelmatig is aangeplakt, hetgeen ook impliciet is erkend
in het bestreden besluit. De loutere stelling dat 'omdat er geen tweede foto op het

omgevingsloket staat (niet zou bewijzen) dat er geen meerdere affiches gehangen hebben',

RvVb - 14



l

slaagt er hoe dan ook niet in het tegendeel te bewijzen. Het vormt een loutere statement, terwijl
bijkomende zorgvuldigheid van de vergunningverlenende overheid mag worden verwacht bij de

vrijwaring van de inspraakrechten van burgers en milieuverenigingen, al zeker in het licht van
het vermelde Verdrag van Aarhus. Dit statement draait de zaken om en kan dan ook in géén

geval een dragend motief vormen in deze. ,

Tweede middelonderdeel

De overweging dat de finaliteit van het openbaar onderzoek alsnog zou bereikt zijn - zoals door
de Deputatie van Vlaams-Brabant in het bestreden besluit wordt aangehaald - doordat de

verzoekende partijen alsnog een administratief beroep hebben kunnen indienen, is manifest

onredelijk en druist in tegen de logica van de inspraakrechten waarover de verzoekende partijen
beschikken. Het spreekt voor zich dat men een irregulier verlopen openbaar onderzoek niet kan

remediëren met verwijzing naar een ingediend administratief beroep door derde
belanghebbenden.

Dit is de evidentie zelve. Bij inspraak ligt de focus op de vergunningsaanvraag zelf, die in alle

openheid kan worden becommentarieerd, zonder dat er gespecialiseerde adviezen voorliggen

en/of er reeds finale beslissing over het aangevraagde voorligt. Dit is uiteraard totaal

verschillend van het instellen van een administratief beroep tegen een vergunningsbesluit bij

een onafhankelijke en onpartijdige instantie, die het gehele dossier opnieuw kan bekijken. De
redenering volgende van de Deputatie zou een onwettig uitgevoerd openbaar onderzoek altijd

kunnen worden geremedieerd wanneer de derde belanghebbenden alsnog administratief

beroep aantekenen. Dit houdt uiteraard geen steek en doet afbreuk aan de hoger geciteerde
inspraakrechten, die tevens worden gewaarborgd door Europese en internationale wetgeving.

Deze redenering overtuigt geenszins en zou neerkomen op een totale uitholling van de
inspraakrechten tijdens het openbaar onderzoek. Minstens zou het de deur voor eventuele

misbruiken openzetten, zoals ook treffend is geïllustreerd in voorliggende casus. Eén en ander

is ook bekrachtigd door het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 46/2019 van 16 april 2019
omtrent de invoering van een 'inspraakp//chf' door het Omgevingsdecreet:

(...)
In deze context is ook het arrest nr 247.449 van 23 april 2020 inz ASBL Terre Wallonne v

Region Wallonne van belang: hierbij werd een beslissing van 16 06 2016 tot declassering van

2 sequoia's vernietigd, omdat er ab initio een gebrekkige bekendmaking had plaatsgevonden

in het eerste stadium van inspraak nl. het openbaar onderzoek (NB wegens het niet
gepubliceerd zijn van de aanvraag tot declassering in onder meer drie dagbladen).

Tegen deze achtergrond houdt de bijkomende redenering van de Deputatie evenzeer geen
stand. Dat de verzoekende partijen uiteindelijk wel administratief beroep hebben ingediend,
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hangt in de eerste plaats samen met de regelmatige aanplakking van het beroepschrift aan de
Kortvondelstraat. Bovendien mag duidelijk zijn dat beide verzoekende partijen bij een
regelmatige aanplakking geenszins de kans zouden hebben willen laten schieten om bezwaar
in te dienen tegen het project. Dat eerste verzoekende partij erg proactief alle
besluitvormingsprocessen opvolgt in het betrokken gebied, onderschrijft dit alleen maar verder
(...).

2.

De verwerende partij antwoordt op het eerste middelonderdeel dat het voorwerp van de
omgevingsvergunning bestaat in de uitbreiding van het landbouwbedrijf aan de Herdeweg 35
te Vlezenbeek. De aanplakking is op dat adres gedaan. De verwerende partij ziet bijgevolg

niet in op grond waarvan de verzoekende partijen genoegzaam stellen dat de voorschriften
van artikel 20 van het Omgevingsvergunningsbesluit niet gerespecteerd zouden zijn.

Op het tweede middelonderdeel antwoordt de verwerende partij dat de verzoekende partijen
in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus enerzijds toegang tot alle noodzakelijke
informatie uit het dossier gehad hebben, en anderzijds genoegzaam hun opmerkingen en
argumenten hebben kunnen laten gelden. Deverzoekende partijen hebben zonder meer de

beroepsprocedure kunnen voeren die tot de bestreden beslissing geleid heeft. Er valt bijgevolg
niet in te zien op welke wijze de door de verzoekende partijen aangehaalde bepalingen
geschonden zouden zijn.

3.

De tussenkomende partijen repliceren:

((

Geen belang bij het eerste middel

Artikel 35, derde lid DBRC-decreet stelt thans duidelijk dat de schending van een norm of
algemeen rechtsbeginsel in elk geval geen aanleiding kan geven tot een vernietiging:
(...)
Het gegeven dat een opgeworpen onwettigheid aanleiding zou kunnen geven tot vernietiging is
op zich onvoldoende.

De verzoekende partijen moeten dus ook tevens een effectief belang aantonen bij de
opgeworpen onwettigheden (belangenschade).
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De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat zij door het mogelijks ontbreken van een
aanplakking aan de Kortvondelweg als belanghebbenden niet in staat werden gesteld om hun
bezwaren over de vergunningsaanvraag kenbaar te maken tijdens het openbaar onderzoek in
eerste aanleg.

f

Dit stemt niet overeen met de realiteit.

hlet staat onweerlegbaar vast dat de tussenkomende partijen een aanplakking hebben voorzien
op een plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag paalt aan een openbare weg,
namelijk te Herdeweg, waar de exploitatiezetel van het landbouwbedrijf gelegen is.

Gelet de ligging van het landbouwbedrijf op de hoek van de Herdeweg en de Kortvondelweg
hebben de tussenkomende partijen een aanplakking voorzien dicht bij het kruispunt, zodat de
aanplakking zichtbaar zou zijn voor alle voorbijgangers.

Het wordt zelfs bevestigd door de verzoekende partijen zelf dat de affiche zichtbaar was vanop
de kruising van de Herdeweg en de Kortvondelweg (...).
[...]
Verwezen kan worden naar de notie van 'behoorlijk burgerschap' dat reeds in de rechtspraak
van Uw Raad en de Raad van State is geïntroduceerd (...). Ook van het betrokken publiek kan
en moet enige diligentie verwacht worden in zijn verhouding tot de overheden en de
vergunningsaanvragers.

De verzoekende partijen bevestigen zelf dat zij erg proactief alle besluitvormingsprocessen in
het betrokken gebied opvolgen, waaruit volgt dat zij beslist tijdens het openbaar onderzoek op
de hoogte waren van de omgevingsvergunningsaanvraag en het lopende onderzoek.

Ook voor de heer Davy DESCHEPPER die naar eigen zeggen op enkele luttele meters van het
projectgebied woont, is het compleet onmogelijk dat hij het affiche op de hoek van de Herdeweg
en Kortvondelweg nooit heeft opgemerkt.

De finaliteit van een aanplakking blijft nog altijd het informeren van de bevolking over de
vergunningsaanvraag en het lopende openbaar onderzoek waarbij zij hun inspraakrechten
kunnen doen gelden. Deze finaliteit is hier manifest bereikt. ;

Een tweede aanplakking op enkele meters van het andere aanplakkingsformulierzou hier geen
verandering in gebracht hebben. Uw Raad wordt dan ook verzocht de redelijkheid te laten
zegevieren en niet mee te gaan in de verzuchtingen van verzoekende partijen.
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De verzoekende partijen tonen niet aan dat zij niet in staat werden gesteld om hun bezwaren

over de vergunningsaanvraag te doen gelden.

Geen belang kan worden weerhouden in hoofde van de verzoekende partijen nu zij, in eerste
instantie wisten of hadden moeten weten dat er een openbaar onderzoek liep, en ten tweede

nu de inspraakrechten van de verzoekende partijen niet zijn geschonden.

De verzoekende partijen zijn nadien nog in beroep gegaan bij de verwerende partij, en hebben

hierbij hun inspraak laten gelden. Zelfs indien de verzoekende partijen bezwaarschriften zouden
hebben ingediend, zou de aanvraag altijd bij de verwerende partij ter beoordeling zijn beland,
gelet op het beroep zoals ingediend door de tussenkomende partijen. En zoals U weet doet de

deputatie op grond van een eigen beoordeling uitspraak over de aanvraag zonder daarbij
gebonden te zijn door de in eerste administratieve aanleg genomen beslissing, uitgebrachte
adviezen of aangevoerde argumenten (...).

hlet feit dat de verzoekende partijen een bezwaarschriften zouden hebben ingediend zou aan

het verloop, noch het resultaat van de procedure enige wijziging hebben toegebracht.

De verzoekende partijen beschikken dan ook niet over een belang bij het middel.

De verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat zij niet in staat werden gesteld hun
bezwaren over het aangevraagde project te uiten.

Weerlegging van het middel

De verzoekende partijen geven in het eerste middelonderdeel aan dat er eenverplichting geldt
voor de vergunningsaanvragers om een aanplakking te voorzien aan elk van de openbare

wegen waaraan het voorwerp van de beslissing paalt conform art. 20 OVB, §2, lid 2:
(...)
De hamvraag die hier dient te worden gesteld is wat het exacte voorwerp van de

vergunningsaanvraag is.

Het voorwet'p van de omgevingsvergunning betreft nog steeds de uitbreiding van het

landbouwbedrijf dat gelegen te Herdeweg 35, 1602 Vlezenbeek. Dit is ook het adres de
aanplakking ook is gebeurd, waardoor manifest is voldaan aan de aanplakkingsvoorschriften

van art. 20 OVB. Het is allerminst redelijk dat een landbouwbedrijf met zeer veel gronden zou
moeten voorzien in een aanplakking aan elk van de wegen die grenst aan de gronden van het
bedrijf.
(...)
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Meermaals zijn in de procedure, verkeerdelijk, schrijvens gericht naar Kortvondelweg 8, 1602
Vlezenbeek. De landbouwzetel van het bedrijf is enkel gelegen te Herdeweg 35, 1602
Vlezenbeek.

Zoals hierboven reeds is weergegeven wat betreft het tweede middelenonderdeel zijn de

inspraakrechten van de verzoekende partijen nooit in het gedrang geweest.

Enige vergelijkingen met het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 46/2019 zijn compleet uit de

lucht gegrepen. Die procedure ging over de onmogelijkheid voor betrokken publiek om nog een
administratief of jurisdictioneel beroep in te dienen indien men geen bezwaar had ingediend

tijdens het openbaar onderzoek. In casu is er nooit een beperking geweest voor de verzoekende

partijen om een beroep in te stellen of van het recht op toegang tot een rechter.

Manifest is in het verloop van deze procedure voldaan aan de bepalingen van het Verdrag van

Aarhus doordat de verzoekende partijen in beroep zijn kunnen gaan bij de deputatie en nog hun
grieven hebben kunnen uiten.

Nergens vereisen de bepalingen van het Verdrag van Aarhus dat men een fase in eerste aanleg

én tweede aanleg organiseert waarbij telkens een openbaar onderzoek wordt georganiseerd

dat het betrokken publiek de kans geeft om hun opmerkingen te uiten.

De verwerende partij stelde dan ook terecht in het bestreden besluit dat:

(...)
Conform art 6 Verdrag van Aarhus is voorzien in vroegtijdige inspraak (tijdens administratieve
beroepsprocedure) en heeft men voldoende toegang verschaft tot inzage van het dossier

Daarenboven hebben de verzoekende partijen hun opmerkingen kunnen laten gelden. Het feit
dat dit slechts is gebeurd na het besluit van het CBS van Sint-Pieters-Leeuw en in de fase van

het beroep doet geen afbreuk aan de conformiteit met deze regelgeving.

Verwezenkan worden naar de uiteenzetting zoals bevestigd is door de POVC alsook de

verwerende partij.

4.

De verzoekende partijen dupliceren onder meer:

Standpunt van de verwerende partij
(...)
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Ten aanzien van het tweede middelonderdeel stelt de Deputatie "dat verzoekende partijen in

overeenstemming met het Verdrag van Aarhus toegang hebben gehad tot alle noodzakelijke
informatie uit het dossier enerzijds en anderzijds genoegzaam hun opmerkingen en argumenten
hebben kunnen laten gelden. Verzoekende partijen hebben immers zondermeer de
beroepsprocedure kunnen voeren die geleid heeft tot de beslissing van de Deputatie die op
grond van de onderhavige procedure wordt bestreden. Er valt bijgevolg niet in te zien op welke

wijze de door de verzoekende partijen aangehaalde bepalingen geschonden zouden zijn."

Repliek.

Dit verweer gaat voorbij aan de draagwijdte van een werkelijk en vroegtijdig recht op inspraak
cfr. het Verdrag van Aarhus.

Verzoekers hebben geenszins hun opmerkingen kunnen laten gelden tijdens het openbaar
onderzoek, dus in eerste bestuurlijke aanleg. Het verweer mist feitelijke grondslag.
Zoals ook reeds in het verzoekschrift werd verduidelijkt (...), is er een essentieel verschil tussen
een bezwaar en een beroepsmogelijkheid.

Het is ook gratis te beweren dat indien CCN en Davy Deschepper een bezwaarschrift zouden

hebben ingediend dit geen enkel verschil zou gemaakt hebben voor het verloop of het resultaat
van het dossier. Het lijktjuist aannemelijk dat de gemeente SPL wel meer aandacht zou besteed

hebben aan de nadelige gevolgen van het betonneren in de vallei van de Vogelzangbeek
aangezien de gemeente SPL zelf heel wat middelen investeert in het herstel van valleigebieden
om vroegere fouten te herstellen en om zo de waterbergende functies van de Zuun- en Vogel-

zangbeekvallei te herstellen. De gemeente is daarvoor bereid om een zeer dure loods aan te

kopen gelegen naast de Vogelzangbeek om deze af te breken. Het is toch al te absurd om

elders in de gemeente een grote loods te laten bouwen naast de Vogelzangbeek om dan later
misschien de vallei te moeten herstellen aan de Kortvondelweg met overheidsgeld. De
gemeente zou normaliter wel degelijk gevoelig geweest zijn voor dergelijke bezwaren vanuit het

publiek, minstens is er een belangrijke kans verloren gegaan om bij de gemeente substantiële
argumenten voor te leggen, en haar aandacht hierop te vestigen.

De Deputatie kan niet in de plaats van de gemeente SPL beslissen dat de gemeente hetzelfde
zou beslist hebben. :,

Impliciet komt het standpunt van de Deputatie hier immers wel op neer.

Standpunt van de tussenkomende partij. Repliek.

De tussenkomende partij werpt op dat er geen belang is bij dit middel.

Zij verwijst naar art. 35 DBRC decreet.
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Bemerking:

de geciteerde tekst van art. 35 DBRC-decreet is evenwel de versie zoals werd ingevoerd bij

Decreet van 21 mei 2021 (B.S. 14 juni 2021). Meer bepaald via art. 6.
Volgens de overgangsbepalingen in bijzonder art. 9 is dit artikel 6 evenwel enkel van toepassing

"op de vorderingen die worden ingediend vanaf de datum van de inwerkingtreding van het

betrokken artikel" en dus vroegstens vanaf 25 juni 2021.
De vordering werd evenwel ingediend op 4 september 2020, zodat de vorige bepaling nog

toepasselijk is, nl.:

(...)
Dit betekent dat verzoekende partijen dus enkel dienen aan te tonen dat zij benadeeld werden
door de ingeroepen onwettigheid.
Dit persoonlijk belang wegens benadeling werd reeds uiteengezet in het verzoekschrift (...).

De tussenkomende partij werpt ook op dat er een aanplakking is gebeurd aan de Herdeweg 35,
"waarde exploitatiezetel van het landbouwbedrijf gelegen is.

Gelet de ligging van het landbouwbedrijf op de hoek van de Herdeweg en de Kortvondelweg
hebben de tussenkomende partijen een aanplakking voorzien dicht bij het kruispunt, zodat de
aanplakking zichtbaar zou zijn voor alle voorbijgangers."

"Het wordt zelfs bevestigd door de verzoekende partijen zelf dat de affiche zichtbaar was vanop
de kruising van de Herdeweg en de Kortvondelweg (p. 40 verzoekschrift tot vernietiging)."

Repliek:

Waar staat dat verzoekers zouden hebben bevestigd dat 'üe affiche zichtbaar was vanaf de
kruising..". 7

In het verzoekschrift blz. 40 staat wel: "Uit het fotomateriaal aangebracht door de verzoekende
partijen (zie stukken VI.5 en V16 alsook het fotomateriaal dat hoger is weergegeven bij het
feitenrelaas in dit verzoekschrifi) blijkt ook dat de affiche die aanwezig was ter hoogte van de
toegang tot de exploitatiezetel nauwelijks zichtbaar was vanop de kruising van de Herdeweg en

de Kortvondelweg, wat zijn verklaring vindt in: (..)."

Dit is dus iets gans anders dan de tussenkomende partij schrijft.

Verder is het zo dat niet de "exploitatiezetel" maar wel "het voorwerp van de

vergunningsaanvraag" tov de openbare weg(en) van belang is. En het is feitelijk onbetwistbaar

zo dat het voorwerp op o.a. stedenbouwkundige handelingen slaat m.b.t. onder meer het
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perceel .C283d (palend aan de Kortvondelweg) en perceel C298h (palend aan de Herdeweg).
Er zodoende twee openbare wegen zijn waar het project aan paalt.
(...)
De tussenkomende partijen verwijzen naar de notie van 'behoorlijk burgerschap'; en dat dus
enige diligentie verwacht mag worden van het publiek "in zijn verhouding tot de overheden en
de vergunningsaanvragers" (...).
En zo zouden verzoekers dan maar "beslist" op de hoogte zijn geweest "van de
omgevingsvergunningsaanvraag en het lopende onderzoek" en zouden zij de "affiche op de
hoek van de Herdeweg en Kortvondelweg" we\ moeten hebben opgemerkt.

Repliek.

Een standpunt uit zelfs gezaghebbende rechtsleer kan niet opwegen tegen een duidelijke wet.
Verzoekers hebben het bord dat een heel eind verder in de Herdeweg stond, niet opgemerkt en

dienden dit ook niet op te merken. Tweede verzoeker woont NB op geraamd minstens 140 m.
stapvoets vanaf zijn woonplaats tot daar waar de affiche aangeplakt werd.

Verder wordt gesteld dat de finaliteit van het openbaar onderzoek hier manifest bereikt werd;
en dat "een tweede aanplakking op enkele meters van het andere aanplakkingsformulier zou
hier geen verandering in gebracht hebben." en dat redelijkheid mag zegevieren.

Repliek.

Ook dit is een heel gemakkelijke redenering, die geen steek houdt. Met veronderstellingen dan
nog op basis van feitelijke onjuistheid ("op enkele meters van..") kan men geen wettelijk
voorschrift naast zich neerleggen.

Verzoekers zijn benadeeld door de handelswijze van cons. Crispel.

Indien zij op de hoogte waren geweest van het openbaar onderzoek, hadden zij een bezwaar

kunnen indienen en dit ook gedaan hebben en diende de gemeente S P L dit bezwaar
navolgens ook te beantwoorden. Mits het al dan niet kunnen weerleggen van de bezwaren, had

dit net wel een verschil kunnen uitmaken in de uiteindelijke beslissing.
De gemeente had de vergunning kunnen weigeren op basis van één of meerdere aangevoerde
en pertinente bezwaren. Verzoekers zouden er hun werk van gemaakt hebben.

hlet inspraakrecht is duidelijk wel geschonden.
Wanneer de wet en zelfs het verdragsrecht (art. 6 Verdrag van Aarhus) een recht op vroegtijdige

inspraak voorzien, zit hierin reeds een wettelijk vermoeden dat burgers belang hebben bij een
inspraakkans.

Bovendien werden verzoekers ook concreet benadeeld wegens gemiste kansen op inhoudelijke

inspraak. Mogelijks mede hierdoor is de beslissing een vergunning geworden van de
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constructies en exploitatie die zij nadelig achten m.b.t. onder meer het leef-en woonklimaat
(tweede verzoeker) en de statutaire doelstellingen van eerste verzoekster op vlak van natuur-
en andere milieuwaarden.

De tussenkomende partijen blijven verder het bezwaarrecht en het hoger beroep over dezelfde
kam scheren.

Nochtans twee danig verschillende vormen van inspraak.
\

De stelling dat "de deputatie op grond van een eigen beoordeling uitspraak over de aanvraag
zonder daarbij gebonden te zijn door de in eerste administratieve aanleg genomen beslissing,
uitgebrachte adviezen of aangevoerde argumenten" mag op zich wel juist zijn, het verandert
nog steeds niets aan het gegeven dat in eerste lijn de gemeente SPL ook een bevoegdheid
had, nl. om zich over bezwaren van derden én de adviezen te kunnen uitspreken. En terdege
beantwoorde bezwaren vanwege een andere overheid (de gemeente) zijn in een latere
beroepsprocedure nog een bijkomend voordeel naast deze bezwaren op zich.

De devolutieve kracht van een hoger beroep zegt niets over de feitelijke impact van een
beslissing in eerste aanleg genomen.

De Deputatie is geen instantie die alles wat een gemeente voorheen beslist heeft, zomaar aan
de kant zet. De practijk wijst ook uit dat een goed onderbouwde gemeentebeslissing vaak juist
wél gevolgd wordt door de Deputatie. En legt dus wel een gewicht in de schaal.

Maar zoals gezegd, verzoekers hebben de kans niet gekregen om in eerste aanleg niet mee te
weven aan de beslissing, door een fout in de bekendmaking.

Ten gronde

De regelgeving voorziet dus dat aan elk van de openbare wegen waaraan het voorwerp van de
beslissing paalt conform art. 20 OMV-Besluit, par 2, lid 2, de affiche wordt aangeplakt.

Cons. Crispel hebben het over "de uitbreiding van het landbouwbedrijf dat gelegen te Herdeweg
35, 1602 Vlezenbeek. Dit is ook het adres de aanplakking ook is gebeurd,.."
En "Het is allerminst redelijk dat een, landbouwbedrijf met zeer veel gronden zou moeten
voorzien in een aanplakking aan elk van de wegen die grenst aan de gronden van het bedrijf."
Er wordt ook een uittreksel uit de KBO afgedrukt.

Repliek: de regelgeving is voldoende duidelijk i.v.m. de vormvoorschriften voor de
bekendmaking (via o.a. een tekst op een gele affiche) van een project dat (perceelsgewijs) paalt
aan verschillende openbare wegen. Ze werd niet gevolgd.
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Beoordeling door de Raad

1.

Luidens artikel 35, derde lid van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de
rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (vervolgens: DBRC-decreet), in
zijn op het geding toepasselijke versie, geeft een onwettigheid alleen aanleiding tot een

vernietiging als de partij die ze aanvoert door de ingeroepen onwettigheid benadeeld wordt.
Die partij moet bijgevolg belangenschade lijden door de aangevoerde onregelmatigheid.

De verzoekende partijen klagen in het middel aan dat de vergunningsaanvraag in eerste
administratieve aanleg onregelmatig bekendgemaakt werd en dat ze ten gevolge daarvan hun
bezwaren en opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek niet hebben kunnen doen gelden.
Zoals uit het onderzoek van het middel nog blijkt, is hun betoog aannemelijk en hebben ze
belang bij de aangevoerde onregelmatigheid.

2.

Artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet verplicht in eerste administratieve aanleg
van de gewone vergunningsprocedure om de aanvraag aan een openbaar onderzoek te

onderwerpen volgens de door de Vlaamse regering bepaalde nadere regels. De formaliteit van

het openbaar onderzoek, dat een substantiële vormvereiste uitmaakt, is voorgeschreven,

eensdeels om derden de gelegenheid te bieden om hun standpunten, opmerkingen en
bezwaren kenbaar te maken, en anderdeels om aan de vergunningverlenende overheid de

nodige inlichtingen en gegevens te verstrekken zodat ze met kennis van zaken een beslissing
over de aanvraag kan nemen.

Artikel 20, §2 van het Omgevingsvergunningsbesluit bepaalt over de aanplakking van de
affiche waarmee het openbaar onderzoek bekendgemaakt wordt onder meer:

De affiche wordt aangeplakt op een plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag
paalt aan een openbare weg, of als het aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk van

die openbare wegen. Als het voorwerp van de vergunningsaanvraag niet paalt aan een
openbare weg, wordt de affiche aangeplakt op een plaats aan de dichtstbijzijnde openbare weg.

(...)
De affiche is altijd goed leesbaar vanaf de openbare weg.
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Uit de aangehaalde bepaling volgt dat de affiche aangeplakt wordt op een plaats waar het
voorwerp van de vergunningsaanvraag paalt aan een openbare weg of, als het aan
verschillende openbare wegen paalt, aan elk van die openbare wegen. De affiche moet tijdens

de gehele duur van de aanplakking goed leesbaar zijn vanaf de openbare weg.

3.

De met de bestreden beslissing vergunde aanvraag werd in eerste administratieve aanleg van
31 oktober 2019 tot en met 29 november 2019 aan een openbaar onderzoek onderworpen.
Uit de gegevens van het dossier blijkt, en het wordt niet betwist, dat de affiche van
bekendmaking van de aanvraag ter hoogte van de toegang tot de exploitatie aan de hlerdeweg
35 te Sint-Pieters-Leeuw aangeplakt werd.

Uit het dossier blijkt, en het is evenmin een geschilpunt, dat de aangevraagde handelingen
ook aan de Kortvondelweg palen. De aangevraagde loods wordt op een perceel weiland langs
de Kortvondelweg gebouwd (kadastraal gekend afdeling 6, sectie C, nummer 0283D). Het
gaat aldus om een aanvraag waarvan het voorwerp aan verschillende openbare wegen paalt.

Het ondervindt van de kant van de tussenkomende partijen geen tegenspraak dat de affiche
van bekendmaking van de aanvraag niet aan de Kortvondelweg aangeplakt werd. De
overweging in de bestreden beslissing, in antwoord op de beroepsgrief ter zake, dat "[h]et (...)
niet (is) omdat er geen tweede foto op het omgevingsloket staat dat het vaststaat dat er geen
meerdere affiches gehangen hebben", is dan ook een tot niets dienende aanname.

Het verweer dat de exploitatiezetel van het landbouwbedrijf aan de Herdeweg 35 gevestigd is
en dat de affiche om die reden enkel op die locatie aangeplakt moest worden, wordt niet
aangenomen. Artikel 20, §2 van het Omgevingsvergunningsbesluit verplicht om de affiche aan
te plakken aan elk van de openbare wegen waaraan "het voorwerp van de aanvraag" paalt.
De vraag aan welke openbare weg of wegen "het voorwerp van de aanvraag" paalt, is een
feitenkwestie en laat zich niet tot de officiële exploitatiezetel herleiden.

Daaruit volgt dat de in artikel 20, §2 van het Omgevingsvergunningsbesluit gestelde regel om
de affiche aan te plakken aan elke openbare weg 'als het voorwerp van de aanvraag aan
verschillende openbare wegen paalt, geschonden werd.

4.

De tussenkomende partijen worden niet gevolgd waar ze de verzoekende partijen het belang
bij de onregelmatigheid van de aanplakking ontzeggen omdat de aangeplakte affiche alleszins
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vanaf de kruising van de Herdeweg en de Kortvondelweg zichtbaar was. De aanvraag werd
niet aan de Kortvondelweg aangeplakt en heeft daardoor niet de vereiste publieke kenbaarheid
gekregen. Het komt voldoende aannemelijk over dat de verzoekende partijen ten gevolge van
de onregelmatige bekendmaking niet aan het openbaar onderzoek hebben kunnen
deelnemen. Dat een tweede aanplakking aan de Kortvondelweg "op enkele meters van het

andere aanplakkingsformulier" op het vlak van kenbaarheid geen verschil betekend zou
hebben en een maat voor niets geweest zou zijn, is een vrijblijvende bewering die niet
aangenomen wordt, temeer overigens daar de verzoekende partijen aannemelijk maken dat
de zichtbaarheid en leesbaarheid van de aangeplakte affiche aan de toegang tot het bedrijf

vanaf de kruising tussen de Herdeweg en de Kortvondelweg (afstand tot de kruising, poort om
doorgaand verkeer te weren) op zijn minst geen evidentie is.

Dat ze ten gevolge van de gebrekkige bekendmaking van de aanvraag niet de gelegenheid
gehad heeft om haar zienswijze kenbaar te maken en in haar rechten van inspraak geschaad
werd, is een van de grieven in het administratief beroepschrift van de eerste verzoekende

partij. In zoverre de verwerende partij daarop in de bestreden beslissing antwoordt dat de
eerste verzoekende partij als beroepsindiener klaarblijkelijk de kans gekregen heeft om in
beroep te komen en daardoor haar rechten heeft kunnen laten gelden, geeft ze aan die grief
niet het juiste gevolg. Met reden vragen de verzoekende partijen zich af wanneer een inbreuk
op de verplichting tot het houden van een openbaar onderzoek of een onregelmatigheid in de
uitvoering ervan dan nog aangeklaagd en gesanctioneerd kan worden. Telkenmale als leden
van het betrokken publiek administratief beroep instellen om een schending van hun recht op
inspraak in de besluitvorming over de vergunningsaanvraag te betwisten, kan hen voor de

voeten worden geworpen dat ze geen belang bij die aangevoerde schending hebben
aangezien ze administratief beroep hebben ingesteld. Die zienswijze strookt niet met de in

artikel 6 van het Verdrag van Aarhus opgenomen vereiste dat de geboden inspraak
doeltreffend moet zijn, evenmin met de in artikel 9, tweede lid van het verdrag bepaalde

verplichting om te waarborgen dat leden van het betrokken publiek een beslissing die de in
' artikel 6 van het verdrag bepaalde rechten van doeltreffende inspraak schendt, in een
rechterlijke beroepsprocedure kunnen bestrijden na voorafgaande uitputting van het ter
beschikking staand bestuurlijk beroep.

5.

hlet middel is in de aangegeven mate gegrond.
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B. Tweede middel

Standpunt van de partijen

1.

Een tweede middel ontlenen de verzoekende partijen aan de schending van:
de artikelen 1.1.4 en 4.3.1, §1, eerste lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(vervolgens: VCRO);

de artikelen 60, 63/1, 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan 'Halle-
Vilvoorde-Asse';

de artiikelen 11 en 15 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (vervolgens:
Inrichtingsbesluit);
de "Omzendbrief van 8 juli 1997";

de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet, en

de beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek het zorgvuldigheidsbeginsel, de plicht
tot materiële motivering en het redelijkheidsbeginsel.

De verzoekende partijen lichten toe:

Conform artikel 4.3.1., §1, 1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient een
stedenbouwkundige vergunning te worden geweigerd indien het aangevraagde onverenigbaar
is met de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften ofverkavelingsvoorschriften,
voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken, dan wel met een goede ruimtelijke

ordening, In dit bijzondere geval, volgt uit de samenlezing van artikel 11, 4.1 en 15,4.6.1 van

het Inrichtingsbesluit dat de toelaatbaarheid van bouwwerken in landschappelijk waardevolle
gebieden op grond van een tweevoudig criterium moet worden getoetst: 1) een planologisch,

hetwelkonderstelt dat de overheid nagaat of de te vergunnen werken in overeenstemming zijn
met de bestemming agrarisch gebied en 2) een esthetisch, hetwelk inhoudt dat de bedoelde
werken moeten kunnen worden overeengebracht met de eisen ter vrijwaring van het landschap.

In dat verband dient te worden benadrukt dat het vaste rechtspraak is dat constructies die

moeilijk te rijmen vallen met de landschappelijke waarde van een gebied niet alsnog verenigbaar
kunnen worden geacht met die bestemming door eenvoudigweg een groenscherm te voorzien

of bijkomende groene bekleding te voorzien . In dat geval fungeert het groenscherm immers
duidelijk als een "lapmiddel", dat elke mogelijke constructie vergunbaar zou kunnen maken in
dergelijke gebieden.
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Conform artikel 4.3.1., §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient bovendien de
overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening te worden beoordeeld in het licht van
aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de
mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke
elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid,
gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de
doelstellingen van artikell.1.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,

De hoger uiteengezette principes worden ook expliciet worden bevestigd in de Omzendbrief van
8 juli 1997.

Uit de motiveringsverplichting volgt dat de stedenbouwkundige vergunning in concreto de met
de bestaande plaatselijke aanleg of de ruimtelijke ordening verband houdende redenen moet
opgeven waarop de vergunningverlenende overheid haar beslissing steunt, zonder hierbij te
vervallen in stijlformules.

In dit verband dient ook in herinnering te worden gebracht dat de Deputatie haar beslissing
omtrent het ingestelde beroep neemt op grond van het verslag van de POVC ingevolge artikel
61 en 63 van het Omgevingsvergunningsdecreet, hetgeen minstens impliceert dat de Deputatie
uitdrukkelijk moet motiveren waarom eventueel zou worden afgeweken van een andersluidend
verslag. De recente rechtspraak van Uw Raad heeft bovendien ook duidelijk gemaakt dat aan
deze motiveringsverplichting in elk geval niet tegemoet wordt gekomen door in het bestreden
besluit louter het tegenovergestelde standpunt in te nemen.

In casu kan moeilijk worden betwist moeilijk kan worden betwist dat de beoogde bouwwerken -
die onder meer de bouw van een enorme loods van 48 m op 26 m groot en met een nokhoogte
van 11.8 m (maar liefst 4 m hoger dan de bestaande gebouwen (!)) alsook een verharding van
1.145 m2 en een waterreservoir van 31.28 m bij 42 m, omgeven door een aarden wal van 3 m
breed en circa 2 m hoog voorzien - een belangrijke aantasting van het kwetsbare landschap
van de Vogelzangbeek zullen betekenen. Daarbij komt nog—zoals ook benadrukt in het advies
van de POVC (...) - dat de loods zal gesitueerd worden op een weide die enkele decennia
geleden is opgehoogd. Dit feitelijke gegeven kan niet worden ontkend: het maakt dat
bijkomende constructies op de betrokken weide steeds dominant in het landschap aanwezig
zullen zijn (...).

hlet spreekt dan ook voor zich dat het overeenbrengen van een dergelijke uitbreiding - die
eertijds nog was uitgesloten door het RUP Open Ruimte van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
- met de verdere vrijwaring van een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, zoals ook
bevestigd door de genomen beleidsinitiatieven van Vlaamse en Brusselse kant in het
valleigebied, allerminst evident is, zelfs tegenaangewezen.
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In voorliggend dossier heeft de POVC in april 2020 een eenduidig negatief advies voor de
voorziene uitbreiding, met expliciete verwijzing naar het principe van de duurzame ruimtelijke
ordening, zoals onder meer ook aanwezig in artikel 1.1.4 van de VCRO (...). Meer in het
bijzonder, kwam de POVC in zijn advies over de vergunningsaanvraag tot het terechte besluit
kwam dat de inplanting van de nieuwe loods in het landschappelijk waardevolle gebied op deze
plek niet aanvaardbaar is op basis van de volgende overwegingen:

de weide waar de loods wordt voorzien maakt deel uit van een belangrijke beekvallei,
een groenblauwe structuur die determinerend is voor het open ruimte-karakter van de

onmiddellijke omgeving van het gebied;

de onmiddellijke omgeving rond het gebied op dit moment slechts beperkt is verstoord
door historisch gegroeide ingrepen, waardoor het geenszins wenselijk 'om hier
bijkomende nieuwe ingrepen te laten plaatsvinden en dit dan nog met een omvangrijk
gebouw',

een gewijzigd gevelmateriaal van de loods of een groene inkleding met inheemse

beplanting deze locatie niet aanvaardbaar kan maken;

de exploitant ingevolge artikel 1.1.4 van de VCRO - dat het principe van een duurzame
ruimtelijke ordening vooropstelt - ertoe gehouden is zelf een goed evenwicht te vinden

tussen zijn economische aspiraties en de landschappelijk-ecologische kwaliteiten van
het kwetsbare valleigebied van de Vogelzangbeek, wat niet mag neerkomen op de
stelling dat de huidige inplanting op de site de enige mogelijke inplanting betreft omwille
van de werking van het bedrijf,
er andere ruimtelijke opties inzake de herschikking van het bedrijf mogelijk kijken, zoals
een inplanting van de loods langs de Herdeweg, die toelaten om het directe valleigebied

- dat overigens tevens is ingekleurd als overstromingsgebied - te ontzien van een
dermate grootschalige ruimtelijke ingreep.

Niettemin kwam de Deputatie in zijn finale vergunningsbesluit tot een diametraal verschillende
conclusie omtrent de ruimtelijke inpasbaarheid van de beoogde constructies en verharding, incl.
een loods met een nokhoogte van maar liefst 11 m, gelegen op een tiental meter van een beek,
een beschermd landschap en een erkend natuurreservaat. Het valt daarbij op dat de Deputatie
zich daarbij weinig tot geen moeite heeft getroost om de negatieve beoordeling van de POVC
te weerleggen, waardoor het vergunningsbesluit alleen al aangetast is in het licht van dit

motiveringsgebrek (zie ook artikel 60 en 63/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet).

Maar hieronder zal ook blijken dat de argumenten die door de Deputatie alsnog worden

aangehaald om te besluiten tot de verenigbaarheid van de constructies met de landschappelijke
kwaliteiten van het gebied, in géén geval overtuigen. Eén voor één falen ze in het licht van wat
moet doorgaan voor het concept 'duurzame ruimtelijke ordening', waarnaar wordt verwezen in

artikel 1.1.4. VCRO. In géén geval is door de Deputatie een correcte toetsing gebeurd aan het
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'esthetische criterium' binnen landschappelijk waardevolle agrarische gebieden alsook ligt geen
correcte en adequate toepassing voor van de toets aan de goede ruimtelijke ordening.

Eerst en vooral valt de uitsluitend economische invalshoek op van de toetsing aan het
landschappelijk waardevol gebied en de ruimtelijke impact. De loutere vermelding dat sprake is
van een bestaand actief en volwaardig landbouwbedrijf kan misschien wel aantonen dat voldaan

is aan het planologisch criterium dat is voorzien in de samenlezing van artikel 11, 4.1 en 15,
4.6.1 van het Inrichtingsbesluit. Nochtans vormt dit onder geen enkel beding een ruimtelijk
argument voor de toelating van een grootschalige uitbreiding in een kwetsbaar valleigebied. Het
kan dan ook in géén geval leiden tot een soepelere toepassing van het esthetisch criterium in
casu.

Ook de verwijzing naar artikel 1.1.4 VCRO is op dit punt niet dienend. Vermeld artikel is gericht
op de realisatie van een duurzame ruimtelijke ordening, geenszins stelt het voorop dat
bestaande bedrijven in elk geval de mogelijkheid moeten krijgen om uit te breiden, zoals de
Deputatie aangeeft op pagina 11 van haar beslissing.

De loutere eenzijdige bewering dat een verdere uitbreiding langs de Herdeweg - al dan niet in
combinatie met een herschikking van de ruimtelijke structuren van de bestaande inrichting -
onmogelijk is, wordt zonder nadere verifiëring overgenomen en kan in géén geval dienend zijn
om te ontsnappen aan de toepassing van het esthetisch criterium dat ook moet worden voldaan
in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De interpretatie die de Deputatie geeft aan artikel 1.1.4 VCRO leidt tot een pervers effect: men

kan binnen die benadering nagenoeg elke economische uitbreiding die strijdt met de ruimtelijke
kwaliteiten van een gebied op die manier motiveren met verwijzing naar het bestaand karakter
van een inrichting. Alsof de uitbreiding van een bestaande inrichting een verworven recht betreft

dat niet kan worden gecontesteerd vanuit principes inzake duurzame ruimtelijke ordening.

Dit wringt met de voorliggende rechtspraak. Onlangs nog heeft de Raad van State geoordeeld

dat de gelijktijdige afweging, waarnaar wordt verwezen in vermeld artikel, er niet kan toe leiden
dat één bepaalde ruimtelijke behoefte voorrang wordt gegeven. Eerder oordeelde ook de Raad
van State reeds dat de duurzame ruimtelijke ontwikkeling die artikel 1.1.4 VCRO vooropstelt dat
men een RUP opstelt enkel en alleen om de regularisatie van een bouwmisdrijf mogelijk te
maken. In casu is weliswaar maar sprake van een beperkte regularisatie, met namevan één

hal, maar de analogie speelt wel ruimer: er wordt in het bestreden besluit te gemakkelijk
vertrokken van de economische belangen van een bestaand landbouwbedrijf. De Deputatie
dwaalt en diende zich te confirmeren aan de correcte interpretatie van voormelde bepaling door

de POVC, die terecht de nadruk legt op de verantwoordelijkheid van de exploitant om op basis
van voormelde bepaling te opteren voor een meer duurzame ruimtelijke inrichting van de
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exploitatiezetel, waarbij een uitbreiding richting de beek- in overstromingsgebied - uitgesloten

lijkt maar bijkomende constructies langs de Herdeweg niettemin wel mogelijk blijven. De
benadering die de POVC vooropstelde maakt evenzeer nog steeds een afweging mogelijk,

maar dan wel een afweging die de realisatie van de duurzame ruimtelijke ordening, en steeds

met het doel de ruimtelijke kwaliteit te vrijwaren, mogelijk maakt.

Hoe dit te rijmen valt met de verdere bebouwing van dit LWAG, en een feitelijk valleigebied blijft
een raadsel voor de verzoekende partijen.

De verwijzing naar het feit dat het betrokken natuurreservaat zich aan de andere kant van de

Vogelzangbeek en aldus geen directe schade zal ondervinden door de beoogde uitbreiding is
om meerdere redenen niet dienstig in deze. Eerst en vooral is de aanwezigheid van het

nabijgelegen natuurreservaat een belangrijk natuurlijk structurerend element in dit valleigebied

en speelt het minstens een rol als beoordelingscriterium van de verenigbaarheid van het goed
met de goede ruimtelijke ordening van het gebied. Het spreekt dan ook voor zich dat vanuit

esthetisch oogpunt een grootschalige verharding alsook bijkomende constructies vlak aan de

overkant van hetvalleigebied een manifeste negatieve impact op dit reservaat zullen impliceren,
minstens is dit het geval voor de natuurlijke en landschappelijke integriteit van het valleigebied.

Hoe kan men overigens voorhouden dat grootschalige verhardingen aan de rand van een

reservaat geen impact zullen hebben op de ecologische integriteit van een drassig gebied ?

In dat verband kan ook met goed gevolg worden verwezen naar het Provinciaal Ruimtelijk

Structuurplan - dat het valleigebied aanduidt als 'natuurverbindingsgebied' (...) en het GRS
Sint-Pieters-Leeuw (...) dat de vallei aanduidt als een 'drager van de open ruimte'. Als

beleidsopties stelde de Provincie Vlaams-Brabant in haar eigen structuurplan een verder herstel

van de groenblauwe kwaliteiten van het valleigebied voorop. Het mag duidelijk zijn dat een
grootschalige verharding op een weideperceel gelegen vlak naast een beek hier manifest met

strijdt. •

Nochtans valt niets van dit alles terug te vinden in de bestreden beslissing.

Verder wordt in het GRS Sint-Pieters-Leeuw expliciet gesteld dat verdere drainage binnen die
valleigebieden moet worden uitgesloten (...). Het mag duidelijk zijn dat grootschalige

verhardingen op een luttele tiental meters van een kwetsbare beek haaks kunnen staan pp de
ecologische integriteit van een erkend natuurreservaat, dat bovendien net aangeduid is omwille
van de aanwezigheid van natte natuurelementen. De beoogde inrichting zal dan ook een
verdere verdroging van het natuurreservaat mogelijk maken.

Dat het RUP Open Ruimte eertijds ook bijkomende bebouwing op die locatie uitsloot (...) -die

het inkleurde als 'agrarisch gebied met ecologisch belang' - is op dit punt veelzeggend genoeg.
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In dat verband valt ook de totale afwezigheid van enige verwijzing naar het beschermd

landschap van de Vogelzangbeek in de bestreden beslissing op, dat zich evenzeer langs
Brusselse kant van de beek uitstrekt. Dit diende nochtans een belangrijk afwegingselement te

vormen bij toepassing van het esthetisch criterium ingevolge de inkleuring van het gebied als

landschappelijke waardevol agrarisch gebied, minstens had dit aan bod dienen te komen bij de
beoordeling van het beoogde goed met de goede ruimtelijke ordening.

Want men kan toch moeilijk voorhouden dat het voorzien van een grootschalige loods met een

nokhoogte van 11 m op enkele luttele meters van een beschermd landschap -dat net is erkend

omwille van de verdere vrijwaring van het integrale landschappelijk-ecologische karakter van
het valleigebied - geen bijkomende overwegingen vergt?

Zelfs al zou men meegaan in de motivering van de Deputatie aangaande de irrelevantie van de

aanwezigheid van een natuurreservaat aan de andere kant van de beek (quod non), dan mag

in elk geval duidelijk zijn dat de loutere vaststelling dat op enkele meters van de beoogde

constructies een beschermd landschap aanwezig is minstens expliciet aan bod diende te komen
in de bestreden beslissing als beoordelingscriterium. Dit alles is onterecht niet gebeurd!

Een en ander wringt nog meer nu de POVC op basis van dezelfde feitelijke overwegingen net

tot de conclusie komt dat gelet op de concrete ligging van het goed, de grootschalige

constructies - die als het ware op een plateau worden geplaatst en daardoor dominant

aanwezig zal zijn - 'een te grote aantasting van dit nog waardevolle landschap' inhouden (...). :

De Deputatie draait de zaken volgens de verzoekende partijen om. Eerder dan te verwijzen
naar de beleidsopties uit het PRS Vlaams-Brabant en het GRS Sint-Pieters-Leeuw alsook de

logica achter de eertijdse inkleuring van het gebied als 'agrarisch gebied met ecologisch belang'
door het RUP Open Ruimte, maakt zij abstractie van al die beleidsopties.

Zij ontwaart er onterecht een 'spiegelingsoefening' in, waarbij zij meent dat het Brusselse beleid

inzake de vrijwaring van het valleigebied haaks zou staan op de Vlaamse beleidsopties (...).

Maar wat nog meer tegen de borst stuit is dat zij stelt dat nu het gebied niet werd opgenomen
op de Landschapsatlas uit 2001 en bovendien niet is omgezet naar een erfgoedlandschap,

wordt gebruikt als argument om een grootschalige uitbreiding bijkomend te rechtvaardigen. Op
dat punt kan worden volstaan met de inkleuring van het gebied als landschappelijk waardevol

agrarisch gebied, die op 'zich reeds voldoende bescherming tegen grootschalige

landschappelijke aantastingen zou moeten bieden. Verder kan worden verwezen naarde hoger
reeds herhaaldelijk aangehaalde beleidsplannen, zoals het PRS Vlaams-Brabant alsook het

GRS Sint-Pieters-Leeuw, waarin unisono wordt besloten dat het betrokken gebied van de
Vogelzangbeek landschappelijk erg waardevol is.
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;

Dat het RUP Open Ruimte eertijds verdere bebouwing in het gebied uitsloot, bevestigt dit alleen
maar. In géén geval kan de loutere vaststelling dat elders in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
bepaalde zones zijn ingekleurd op de Landschapsatlas een a contrario-argument inhouden, wat
zou leiden tot een soepelere beoordeling van de ruimtelijke impact die met voorliggend project
gepaard gaat.

De expliciete verwijzing naar de bestaande bebouwing en aantasting van het valleigebied door
de Deputatie (...) valt niet te begrijpen. En dit omwille van twee redenen.

Eerst en vooral omdat het strijdt deze vaststelling met de bestaande toestand. De
POVC erkent in haar beoordeling zelf dat het valleigebied op zich bekeken nog een
grote landschappelijke en ecologische waarde bezit. Men stelt letterlijk dat het gaat om
een 'nog waardevol(...) landschap'. Als het valleigebied reeds dermate aangetast was,
dan valt overigens niet te begrijpen waarom het RUP Open Ruimte het wou bestendigen
als landbouwnatuurverwevingsgebied en langs Brusselse kant van de beek een
beschermd landschap van om en bij de 30 ha is afgebakend in het gebied. Daarbij dient
nog te worden benadrukt dat de bebouwingsdruk géén louter Brussels gegeven is.
Toegegeven, de site van Erasmus vormt in het noorden van de vallei van de
Vogelzangbeek een duidelijk breuk, net zoals de woonwijken van het gehucht
Negenmanneke - deel van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw - dit doen ten zuiden van
het goed. Maar het gaat in beide gevallen om stedenbouwkundige ontwikkelingen die
gelegen zijn op 500 m en meer van het betrokken goed. Het waardevolle karakter van
de beekvallei van de Vogelzangbeek zit hem net in het gegeven dat het zich als een
redelijk onaangetast blauwgroen lint tussen de bestaande bebouwingen slingert en als
een groene vinger tot diep in het stedelijk weefsel van zowel Brussel als Vlaanderen
(Negemanneke) reikt. Dit gegeven komt helemaal niet aan bod in de ruimtelijke
motivering van de Deputatie, terwijl het net de essentie is van de ruimtelijke
beleidsopties die vermeld stonden in de hoger aangehaalde structuurplannen.
Maar zelfs nog los van de feitelijke discussie, kan zelfs het feit dat een gebied reeds
aangetast is, geen argument vormen om verdere aantasting toe te staan, zoals ook
genoegzaam blijkt uit de voorliggende rechtspraak. Zo stelde de Raad van State in zijn
arrest van 12 maart 2008 in de zaak met nummer 180.928 terecht dat de verwijzing
naar een gebied als zijnde 'structureel aangetast' enkel aantoont dat de
schoonheidswaarde van een landschap reeds is aangetast. Om de woorden van de
Raad van State zelf te gebruiken: 'een dergelijke verwijzing kan geen afdoende
verantwoording bieden om het landschappelijk waardevol karakter van het gebied nog
verder aan te tasten'.

Mutatis mutandis leidt dit tot een verwerping van een significant deel van de

argumentatie van de Deputatie aangaande de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het
beoogde project. Bovendien is een gewestplanvoorschrift ook op de toekomst gericht,
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zeker wanneer die bestemming ertoe strekt de specifieke waarden van het gebied te
vrijwaren en te ontwikkelen. Deze ratio komt onvoldoende tot niet aan bod in het

bestreden besluit, terwijl de beoogde ontwikkelingen nochtans wel degelijk een inherent
landschapsverstorend karakter bezitten.

Dat er sprake zou zijn van een beperkt groenscherm alsook gewijzigd gevelmateriaal, volstaat
in geen geval om de verenigbaarheid van de grootschalige uitbreiding met het onmiddellijke
landschap verder te motiveren. Eerst en vooral wijzen deze elementen er namelijk manifest op
dat de vergunningverlenende overheden er zelf van uitgingen dat de schoonheidswaarde van
het landschap door de ontworpen constructies wordt geschonden of effectief geschonden dreigt
te worden. Opnieuw kan verwezen worden naar het arrest van de Raad van State van 12 maart
2008 in de zaak met nummer 180.928, waarin de Raad van State terecht besluit dat 'de

verplichte aanleg van een groenscherm (...) er dus op (wijst) dat de vergunningverlenende
overheid zelf ervan uitgaat dat de schoonheidswaarde van het landschap door de ontworpen
constructies wordt geschonden of minstens geschonden dreigt te worden'.

In elk geval waren beide elementen, die door het CBS Sint-Pieters-Leeuw nog waren
vooropgesteld, onvoldoende in de ogen van de POVC. Deze besloot immers eenduidig dat 'een

gewijzigd gevelmateriaal van de loods of een groene inkleding met inheemse beplanting' niet
afdoende zijn. Men besluit met andere woorden zelf tot de ontoereikendheid van de vermelde

verzachtende maatregelen, met expliciete verwijzing naar het reliëf van het goed: het gaat
namelijk om een weide die in het verleden is opgehoogd en op die manier ook op dominante
wijze aanwezig zal blijven in het landschap, ongeacht de aangewende gevelbekleding.

De Deputatie gaat in haar finale besluit ook niet in op de vraag in welke mate een beperkt
groenscherm van 2 m hoogte - dat overigens in de winter kaal zal zijn - erin zal slagen een
loods met een nokhoogte van 11 m beter te integreren in het waardevolle landschap van de
beekvallei. De ontoereikendheid van dergelijk groenscherm staat nochtans vast en behoeft

geen verdere discussie. Het vormt een bijkomend motiveringsgebrek, dat des te meer wringt in
het licht van de vereisten voor vergunningsvoorwaarden, zoals ook vermeld in artikel 74 van het
Omgevingsvergunningsdecreet.

I

Terwijl uit de rechtspraak duidelijk blijkt dat een concrete toetsing nodig is van dergelijke
verzachtende maatregelen - of het nu gaat over groenschermen dan wel landschappelijke

gevelbekleding - moet worden vastgesteld dat dergelijke concrete toetsing in casu volledig
ontbreekt. Over het groenscherm zelf vallen géén bijkomende overwegingen in het besluit van
de Deputatie terug te vinden. De gevelbekleding wordt wel vermeld, maar hoe dit erin zal slagen

de landschappelijke aantasting te minimaliseren is in zijn geheel niet duidelijk.
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2.

De verwerende partij antwoordt:

Conform de vaststaande rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor
Vergunningsbetwistingen valt het bestemmingsvoorschrift 'landschappelijk waardevol agrarisch
gebied' uiteen in een tweevoudig criterium.

Enerzijds houdt het voorschrift een planologisch criterium in waarbij het vergunningverlenend
bestuur dient na te gaan of de aanvraag in overeenstemming is met de bestemming 'agrarisch
gebied'. Anderzijds dient er getoetst te worden aan het esthetisch .criterium waarbij het
vergunningverlenend bestuur zal nagaan of de aanvraag in overeenstemming is met de eisen
ter vrijwaring van het landschap (...)

De overeenstemming met de planologisch bestemming alsook met de goede ruimtelijke
ordening wordt door de deputatie in de het bestreden besluit vastgesteld en uitvoerig
gemotiveerd. Zo valt in het bestreden besluit te lezen:
(...)
Uit a.m. de onderstreepte gedeelten van de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag door de
verwerende partij grondig werd onderzocht en dat er daarbij rekening werd gehouden met
schoonheidswaarde van het betrokken landschappelijk waardevol gebied.
(...)
Art. 4.3.1. §1, eerste lid, 1 ° VCRO bepaalt dat een vergunning wordt geweigerd:
(...)
Het behoort tot de wettelijk toegekende appreciatiebevoegdheid van het vergunningverlenend

bestuursorgaan om te oordelen of het gevraagde al dan niet verenigbaar is met de eisen van
de goede ruimtelijke ordening. De Raad mag zijn beoordeling van de eisen van de goede
ruimtelijke ordening niet in de plaats stellen van die van de bevoegde overheid. Inde uitoefening
van het hem opgedragen wettigheidstoezicht is hij enkel bevoegd na te gaan of de
administratieve overheid de haar ter zake toegekende appreciatiebevoegdheid naar behoren
heeft uitgeoefend, met name of zij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij deze
correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is kunnen
komen.

Het vergunningverlenend bestuursorgaan moet de overeenstemming met een goede ruimtelijke
ordening beoordelen met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 4.3.1, § 2, eerste
lid VCRO. Deze beginselen luiden als volgt:

Artikel 4.3.1, § 2, eerste lid VCRO luidt onder meer als volgt:
(...)
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Uit deze bepaling volgt dat het vergunningverlenend bestuursorgaan bij haar beoordeling van
het gevraagde de relevante aspecten van de goede ruimtelijke ordening moet betrekken en

rekening moet houden met de in de relevante onmiddellijke omgeving bestaande toestand.

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

bestuurshandelingen bepalen dat elke eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die
uitgaat van een bestuur en beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of

voor een ander bestuur, in de akte de juridischeen feitelijke overwegingen moet vermelden die
aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat deze afdoende moeten zijn.

Een vergunningsbesluit moet derhalve duidelijk en op afdoende wijze de redenen opgeven
waarop het vergunningverlenend bestuursorgaan zijn beslissing steunt. Bij het beoordelen van

het vergunningsbesluit kan ook maar rekening gehouden worden met de redenen die
omschreven zijn in de vergunningsbeslissing en derhalve niet met aanvullende of

andersluidende argumentatie die wordt uiteengezet in latere procedurestukken

hlet beginsel van de materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve

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

motieven moeten steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de
vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. Daarenboven vereist het zorgvuldigheidsbeginsel

dat het vergunningverlenend bestuur bij de feitenvinding slechts na een zorgvuldig onderzoek
en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing neemt.

Om te voldoen aan de formele motiveringsplicht dient de vergunningverlenende overheid de
redenen op te geven waarop zij haar beslissing steunt, derwijze dat het de belanghebbende

mogelijk is met kennis van zaken tegen de beslissing op te komen. De opgegeven motieven
moeten afdoende zijn.

(...)
Gelet op het voormelde dient met andere woorden vastgesteld te worden dat de
vergunningverlenende overheid, in het raam van zijn motiveringsverplichting, er geenszins toe

gehouden is alle bezwaren/een andersluidend advies punt voor punt te beantwoorden. Het

volstaat dat het bestuursorgaan in zijn beslissing duidelijk en draagkrachtig de redenen vermeldt
die de beslissing verantwoorden, zodat een belanghebbende zich er met kennis van zaken kan

tegen verweren. Dit is in de onderhavige zaak gebeurd.

Vastgesteld moet worden dat de bestreden beslissing in overeenstemming is met de artikelen

4.3.1 VCRO juncto 1.1.4 VCRO en op een afdoende wijze werd gemotiveerd.
))
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3.

De tussenkomende partijen repliceren:

De aanvraag is apert in overeenstemming met de gewestplanvoorschriften.

De overeenstemming met de voorschriften (alsook met de goede ruimtelijke ordening) wordt
ook als volgt grondig gemotiveerd in de het bestreden besluit van de deputatie van de provincie
Vlaams-Brabant (...):
(...)
Alleszins blijkt uit bovenstaande uiteenzetting dat de verwerende partij een uitvoerige motivering
heeft voorzien wat betreft de overeenstemming met de gewestplanvoorschriften en de goede
ruimtelijke ordening. Het opwerpen van een motiveringsgebrek is dan ook volledig
nonsensicaal.

De bovenstaande beoordeling dient in alle redelijkheid aangemerkt te worden als een afdoende
en zorgvuldig onderzoek van de verenigbaarheid van de aanvraag met de schoonheidswaarde
van het landschap.

In het schorsingsarrest van 25 maart 2021 geeft Uw Raad aan dat de verwerende partij de
rechtsbescherming die zou horen bij het landschappelijk waardevol 'agrarisch' gebied wil
minimaliseren en dat de verwerende partij te veel de nadruk zou leggen op de reeds aanwezig

bebouwing en andere storende constructies.

hfet gegeven dat het om een reeds bestaand landbouwbedrijf zou gaan, doet volgens Uw Raad

prima facie niet ter zake.

De verzoekende partijen wensen te benadrukken dat Uw Raad in de uitoefening van het haar
opgedragen wettigheidstoezicht diens beoordeling van de feiten, van het esthetisch criterium

van landschappelijk waardevol agrarisch gebied en van de eisen van een goede ruimtelijke
ordening zich niet in de plaats kan stellen van die van de bevoegde administratieve overheid,

die daarbij over een discretionaire bevoegdheid beschikt. Enkel in het geval van een kennelijk

onredelijke beoordeling van de aanvraag kan Uw Raad ingrijpen.
(...)
De bevoegdheid van Uw Raad strekt er alleen toe te onderzoeken of het vergunningverlenend

bestuursorgaan haar appreciatiebevoegdheid behoorlijk heeft uitgeoefend en meer bepaald of
zij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en op basis
daarvan rechtmatig, en dus niet kennelijk onredelijk, heeft kunnen beslissen.
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Onder het mom van een schending van het motiveringsbeginsel (quad non in casu}, wordt hier
aan uw Raad gevraagd uw beoordeling van de feiten en van de eisen van een goede ruimtelijke
ordening in de plaats te stellen van die van verwerende partij.

Uw Raad is niet geplaatst om te oordelen over de vergunde inrichting van de sitewenselijk is in

het licht van de goede ruimtelijke ordening.

De deputatie doet op grond van een eigen beoordeling uitspraak over de aanvraag, zonder

daarbij gebonden te zijn door de in eerste administratieve aanleg genomen beslissing,
uitgebrachte adviezen of aangevoerde argumenten. (...)

In de parlementaire voorbereidingen n.a.v. het omgevingsvergunningsdecreet wordt de
devolutieve aard van de administratieve beroepen nogmaals bevestigd (MvT, Pari. St. VI. Pari.
2013-14, 2334/1, 30 en 48):
(...)
Het beroepsorgaan heeft met andere woorden dezelfde bevoegdheid als het bestuur dat in

graad van eerste aanleg de vergunningsaanvraag beoordeelde.

Dat een in concreto beoordeling gebeurde door de deputatie van de ruimtelijke inpasbaarheid

van het project én de verenigbaarheid met het landschappelijke waardevol karakter kan niet
ontkend worden.

Ook moet hierbij zonder twijfel rekening worden gehouden met de reeds bestaande bebouwing
en aantasting van het landschap (...).

hlet is absoluut mogelijk om af te wijken van, het advies van het niet-bindend advies van de

POVC, al geldt hier natuurlijk we! een verstrengde motiveringsplicht, waaraan is voldaan.

Volgens de rechtsleer moet een algemene redelijke en dus afdoende draagkrachtige motivering

door de deputatie, zonder elk punt van beoordeling van de POVC daarom ook individueel te
moeten weerleggen, in alle redelijkheid volstaan. Er anders over oordelen zou een te grote
beperking inhouden van de politieke vrijheid bij de discretionaire beoordeling. De marginale
toetsingsbevoegdheid daarvan door de RvVb zou bij een ander besluit in alle redelijkheid te ver
gaan (...).

i

Ten overvloede, zetten verzoekende partijen onderstaand nogmaals uiteen waarom de
aanvraag in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede

ruimtelijke ordening.

(...)
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De verzoekende partijen stellen zich onterecht in de plaats van de vergunningverlenende
overheid en appreciëren het gebied louter vanuit hun perspectief.

Alleszins dient benadrukt te worden dat de landbouw in het landschappelijk waardevol agrarisch
gebied niet ondergeschikt is aan het behoud van de landschapswaarde (Ontwerp van decreet
tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en

handhavingsbeleid, Pari. St. VI. Parl., 2008-09, stuk 2011, nr. 1, p.20,nr. 60)

Er kan verwezen worden naar de Omzendbrief d.d. 8 juli 1997 dat een nadere invulling heeft

gegeven aan de verordenende gewestplanvoorschriften.

Vooreerst merken de tussenkomende partijen op dat de bepalingen en aanvullingen uit deze

Omzendbrief d.d. 8 juli 1997 allerminst bindend zijn, zoals steevast door de rechtspraak
bevestigd (...).

Deze interpretatieve omzendbrief dient dan ook louter als leidraad en kent geen enkel

verordenend karakter (...).

Meer zelfs, een schending van deze Omzendbrief kan ook niet leiden tot de onwettigheid van
de vergunning (...).

Het past dan ook vast te stellen dat de verzoekend partijen foutief deze interpretatieve
omzendbrief opwerpen als een grond van vernietiging van de vergunningsbeslissing.

De tussenkomende partijen houden er zich evenwel aan in elk geval de overeenstemming met
ook de bepalingen uit de Omzendbrief aan te tonen.

Met betrekking tot "landschappelijk waardevolle gebied" waarin het project zal gelegen zijn stelt
de Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en

gewestplannen dd 8 juli 1997 als volgt:

(...)
Wat betreft de overeenstemming met het planologisch criterium kan onmogelijk
geargumenteerd worden dat er een strijdigheid is met het. agrarisch gebied (grondkleur). Dit

lijken de verzoekende partijen ook niet als discussiepunt naar voor te schuiven en is evenzeer
bevestigd door de POVC. i

Evenwel geven de verzoekende partijen aan dat de schoonheidswaarde van het landschap in
gevaar is gebracht. Volgens de verzoekende partijen is de plaatsing van de nieuwe loods op de

voorziene plaats ruimtelijk niet aanvaardbaar.
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De verzoekende partijen verwijzen naar art.1.1.4 VCRO dat geen verplichtingen bevat, maar
louter een doelstellingenartikel betreft gericht het afwegen van de ruimtelijke behoeften van de
verschillende maatschappelijke activiteiten. Gelet op de marginale toetsingsbevoegdheid van
Uw Raad volstaat het niet dat de verzoekende partijen een betoog voeren waaruit blijkt dat zij
van mening is dat het gevraagde project niet vergund kan worden. Het is mogelijk dat een
vergunningsbeslissing niet de optimale goede ruimtelijke ordening van de plaats bereikt en toch
niet onwettig is (...).

De decreetgever heeft al meermaals willen ingrijpen omwille van te verregaande interpretaties
van het esthetisch criterium, dat in de praktijk leidde tot een bouwvrij agrarisch gebied (Decreet
van 8 december 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke
ordening, BS 20 december 2017). Bij de redactie van het Inrichtingsbesluit en het vaststellen
van de gewestplannen is het nooit de bedoeling geweest om van het LWAG een bouwvrij gebied
te maken In het andere geval had men zich de vele discussies kunnen besparen door dit gebied
bouwvrij agrarisch gebied te noemen (...).

In de rechtsleer wordt dan ook terecht aangehaald dat de rechtspraak de laat veel te hoog legt
voor nieuwe ontwikkelingen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (...).

Overeenkomstig de rechtspraak van Uw Raad (...) dient de esthetische toets de kenmerken

van het landschap op te sommen, de specifieke kenmerken van de aanvraag in kaart te brengen
en na te gaan of de aanvraag zich in het landschap inpast.

Het feit dat Uw Raad in het schorsingsarrest kritiek uit op de waarnemingen van de verwerende

partij dat er reeds aantasting is van het landschap, kan dan ook niet aanvaard worden en is

volledig in strijd met Uw eerdere rechtspraak waarin wordt geëist dat de kenmerken van het
landschap in kwestie worden benoemd. In casu kan men dan ook niet langs verschillende

storende elementen en gebouwen in de omgeving kijken Er is geen sprake van een open kouter.

Verder verwijs ik ook naar bestaande rechtspraak van Uw Raad waarin zelfs uit volgt dat indien

men kan aantonen dat het landschap reeds gebroken is, nieuwe bebouwing wordt toegestaan

(.'..).

De verwerende partij bespreekt voortreffelijk de specifieke kenmerken van de aanvraag en stelt
hierbij vast dat de nieuwe loods zich inpast in het bestaande landschap en dat de
natuurwaarden langsheen de Vogelzangbeek voldoende gevrijwaard blijven.

Ook stellen de verzoekende partijen dat het GRS Sint-Pieters-Leeuw stipuleert dat verdere
drainage binnen valleigebieden moet worden uitgesloten. Ook wordt verwezen naar het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant.
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Aan de vernoemde ruimtelijke structuurplannen kan allerminst enige bindende kracht worden
toegedicht, en al zeker niet aan de richtinggevende bepalingen waarnaar wordt verwezen Het
betreffen enkel beleidsdocumenten waarin de visie van de gemeente of provincie wordt
vastgelegd inzake ruimtelijke ordening (art.2.1.2, §1 VCRO). Van rechtswege hebben de
plannen geen bindende of verordenende kracht voor de burger, wat wil zeggen dat er niet op
basis van een structuurplan een vergunning kan worden verleend of geweigerd.

Het aanvaarden van deze argumentatie van verzoekende partijen zou te verregaande invloed
verlenen aan de vernoemde structuurplannen. Hierbij dient ook benadrukt te worden dat door
de gemeente of provincie ook nooit een planinitiatief is opgestart om het gebied te vrijwaren van
bebouwing of verdere drainage uit te sluiten.

Daarnaast verwijzen de verzoekende partijen naar het RUP 'Open Ruimte'.

Het besluit van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw van 25 september 2014 houden de
definitieve vaststelling van het GRUP en het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-
Brabant van 27 november 2014 houdende de goedkeuring van het GRUP zijn echter vernietigd

bij arrest van de Raad van State d.d. 14 maart 2017 (nr. 237.6390) in zoverre ze betrekking
hebben op deelgebied nr. 3.

Een (vemietigings)arrest van de Raad van State geldt namelijk erga omnes en heeft
terugwerkende kracht tot op de dag waarop het vernietigde besluit in werking is getreden (Cass,
AR. P.98.1591.N, 10 oktober 2000). Alhoewel in tegenstelling tot wat het geval is voor het
Arbitragehof, de R.v.St-wet noch haar uitvoeringsbesluiten iets over de draagwijdte van het
gezag van annulatiearresten van de Raad bepalen, wordt namelijk algemeen aangenomen dat

zij gezag van gewijsde erga omnes hebben (...).

De gelding erga omnes was voor de wetgever blijkbaar een vanzelfsprekendheid, zodat hij het

niet nodig achtte dit in de wetgeving te specificeren (Hand. Kamer, Pasin 1946, 1129, Verslag
verenigde commissie, Pasin 1946, 1202, 1207-1208 en 1238).

Dat de vernietiging van een bestuurshandeling door de Raad van State gezag van gewijsde
erga omnes heeft, betekent dat ten aanzien van iedereen, zowel de betrokken overheid als

derden die in het proces geen deel hadden, komt vast te staan dat de handeling heeft
opgehouden te bestaan en geacht wordt nooit te hebben bestaan. Elkeen in het rechtsverkeer

zal zich dienen te gedragen alsof de vernietigde beslissing nooit enige gelding, enig rechtseffect
heeft gehad (...).

Het gezag blijft daarbij niet beperkt tot het dispositief van het arrest en dus tot de vernietiging
maar strekt zich tevens uit tot de motieven die hieraan ten grondslag liggen en er de

RvVb - 41



noodzakelijke ondersteuning van uitmaken tenminste in de mate die motieven betwistingen
beslechten die typisch zijn voor die zaak (...).

De verzoekende partijen kunnen zich bijgevolg niet beroepen op een schending van een
bepaling van het RUP 'Open Ruimte'.

Beoordeling door de Raad

1.

De vergunde handelingen bevinden zich volgens het gewestplan 'Halle-Vilvoorde-Asse' in
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied
gelden de bestemmingsvoorschriften, opgenomen in de artikelen 11.4.1 en 15.4.6.1 van het
Inrichtingsbesluit.

Artikel 11.4.1 van het Inrichtingsbesluit bepaalt onder meer:

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een

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

Artikel 15.4.6.1 van hetzelfde besluit luidt:

De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen

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

met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het

landschap niet in gevaar brengen.

Uit de combinatie van de geciteerde voorschriften volgt dat de toelaatbaarheid van
aangevraagde handelingen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op grond van een
tweevoudig criterium getoetst moet worden: ten eerste een planologisch dat vereist dat de
overheid nagaat of de te vergunnen handelingen in overeenstemming zijn met de bestemming
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van agrarisch gebied, en ten tweede een esthetisch, dat inhoudt dat de bedoelde werken in

overeenstemming zijn met de eisen ter vrijwaring van het landschap.

Op grond van de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet moet een vergunningsbeslissing de
feitelijke en juridische overwegingen vermelden die eraan ten grondslag liggen. De opgegeven
motivering moet afdoende zijn. De bestreden beslissing moet een draagkrachtige motivering
bevatten, niet alleen waarom de aanvraag bestaanbaar bevonden wordt met de bestemming

van agrarisch gebied, maar ook met de schoonheidswaarde van het landschappelijk
waardevol gebied.

Het geschonden geachte artikel 63/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, dat de
adviesverlening door de provinciale omgevingsambtenaar aan de deputatie regelt, is van
toepassing als er geen advies van een omgevingsvergunningscommissievereist is. Aangezien
over de aanvraag in het geding het advies van de POVC wel vereist was en ook ingewonnen
werd, valt het niet in te zien hoe die bepaling geschonden zou kunnen zijn. Dat neemt niet weg

dat uit de bestreden beslissing afdoende moet blijken waarom het ongunstig advies van de
POVC niet bijgetreden wordt.

2.

De overwegingen in de bestreden beslissing dat er met de aanduiding van landschappelijk
waardevol gebied betracht werd om de landelijkheid van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
maximaal te beschermen "tegen de verstedelijkingsdruk uit Brussel en tegen potentiële
industrialisering", dat die aanduiding tot "een omzichtigheid" genoopt heeft bij de inplanting
van nieuwe landbouwbedrijfszetels en bijkomende aansnijdingen van het landschap maar "niet

in het bijzonder ingegeven (is) door de betrokken beekvallei", dragen niet bij aan een concrete
toets van de aanvraag aan de landschappelijke waarde van het gebied. Anders dan de
verwerende partij motiveert, is het niet "belangrijk" maar ontbeert het integendeel pertinentie
dat het gebied niet opgenomen werd in de landschapsatlas van 2001 als landschapsrelict of
ankerplaats, en dat het evenmin naar erfgoedlandschap omgezet werd, en dat de "actualiteit
van het waardevol karakter" bijkomend gerelativeerd moet worden vanwege de aanwezigheid
van dergelijke ruime zones op het grondgebied van de gemeente. Waar de verwerende partij

zich door dergelijke niet ter zake doende overwegingen laat leiden, minimaliseert zij de aan de
aanduiding als landschappelijk waardevol gebied verbonden rechtsbescherming.

De bestreden beslissing bevat overwegingen over de "natuurlijke structuur" van de
deelgemeente Vlezenbeek die gekenmerkt wordt door de vallei van de Zobbroekbeek en de
vallei van de Vlezenbeek, met samenkomst in de vallei van de Vogelzangbeek, over een
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"potentieel groenblauw lint in het landschap" en over de wenselijkheid dat de natuurlijke

structuur, met de akkers en weilanden, "herkenbaar blijft in het landschap". Onmiddellijk
daarop relativeert de verwerende partij die voor de esthetische toets relevante beschouwingen

als een "globale waarneming" van de natuurlijke vallei door te wijzen op de al aanwezige
bebouwing en andere storende constructies, te weten de hoogspanningslijnen en de pilaren.

De aanwezigheid van al bestaande constructies kan nochtans niet wettigen dat het landschap
nog verder aangetast wordt of, zoals de verwerende partij het verwoordt, wettigen dat de
schoonheidswaarde bijkomend aangetast wordt voor zover dat "niet overdreven" is. Een
gewestplanbestemming is ook op de toekomst gericht, zeker als het gaat om een bestemming
die ertoe strekt de specifieke landschappelijke waarde van het gebied niet alleen te vrijwaren
maar ook te ontwikkelen. De motivering van een al aangetast landschap wordt des te
problematischer in het licht van de beoordeling in het advies van de POVC dat de loods in een
nog waardevol landschap en een belangrijke beekvallei ingeplant wordt.

In de bestreden beslissing overweegt de verwerende partij herhaaldelijk, en hecht ze er dus
blijkbaar belang aan, dat het gaat om een al "geruime tijd" gevestigd landbouwbedrijf. Ook dat
heeft geen relevantie voor de door artikel 15.4.6.1 van het Inrichtingsbesluit verplicht gestelde

esthetische toets van de aangevraagde uitbreiding aan de schoonheidswaarde van het gebied.
Voor haar zienswijze dat een al geruime tijd bestaande landbouwuitbating de mogelijkheid
"dient" te krijgen om uit te breiden, zoekt de verwerende partij vergeefs steun in artikel 1.1.4
VCRO. Het uitgangspunt dat het bedrijf hoe dan ook moet kunnen uitbreiden, kan niet worden
gehanteerd in een bestemmingsgebied dat beheerst wordt door planologische voorschriften
waarin het esthetische criterium zoals dat onder meer in artikel 1.1.4 VCRO bedoeld is, als

toelaatbaarheidsvereiste verankerd is.

In haar ongunstig advies heeft de POVC gewezen op het reliëf van het landschap en
aangegeven dat de loods met een kroon lijsthoogte van zeven meter en een nokhoogte van
11,80 meter hoger is dan de bestaande bebouwing, en dat door de noodzakelijke ophoging de

loods "als het ware op een plateau wordt geplaatst". De loods wordt als "een te grote aantasting
van dit nog waardevolle landschap" of als "te dominant" afgewezen. Voorzover de verwerende
partij oordeelt dat de afmetingen van de aangevraagde loods nodig zijn voor de uitoefening
van de activiteit en dat de hoogte in verhouding is tot de diepte en de breedte, valt er niet in te
zien hoe dat haar conclusie kan wettigen dat de hoogte wel voldoende inpasbaar is in het

landschap. Over de bijkomende betonverharding spreekt de verwerende partij zich in de
bestreden beslissing nergens uit.
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De verwerende partij verbindt aan de afgifte van de vergunning voorwaarden die verplichten

om het dak en de gevels met houtbekleding af te werken, om de betonnen afsluiting langs de
Kortvondelweg te vervangen door een gemengde haag van twee meter hoog en een wilgenrij

met zes bomen, en om langs de Herdeweg een paal met draadafsluiting van 1,50 meter hoog
en een haag tot twee meter hoog te plaatsen. Die maatregelen volstaan niet om te besluiten

dat de aanvraag met de eisen ter vrijwaring van het landschap in overeenstemming (gebracht)
is. In haar advies ziet de POVC, in het licht van de afmetingen en de gekozen inplantingsplaats
van de loods, geen oplossing in gewijzigd gevelmateriaal of een groene inkleding. Zoals al
opgemerkt, stelt de verwerende partij zelf dat de schoonheidswaarde door de aanvraag
bijkomend aangetast wordt, zij het "niet overdreven".

3.

Waar de tussenkomende partijen aanvoeren dat landbouw in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied niet ondergeschikt is aan het behoud van de landschapswaarde en dat het
nooit de bedoeling geweest is om dergelijke gebieden bouwvrij te maken, doet dat betoog niet
af aan de toets die de vergunningverlenende overheid aan de schoonheidswaarde van het
gebied moet uitvoeren. Dat houdt in dat in de bestreden beslissing de bestaande toestand en
de gevolgen van de aangevraagde uitbreiding, waarvan de agrarische bestemming niet betwist

wordt, op die bestaande toestand afdoende beschreven en beoordeeld worden. Het mag
evident worden genoemd dat de verwerende partij daarbij de motieven van het ongunstig
advies van de POVC in beschouwing neemt.

In zoverre de tussenkomende partijen stellen dat het landschap al aangetast is, zoals de
verwerende partij vastgesteld heeft, wordt eraan herinnerd dat de door het gewestplan
gegeven bestemming op de toekomst gericht is. Om die reden kan de vergunningverlenende

overheid niet voorbijgaan aan de gewestplanbestemming op grond van beschouwingen dat de
landschappelijk waardevolle kwaliteiten van het betrokken gebied aangetast zouden zijn of

genuanceerd zouden moeten worden in het licht van bepaalde feitelijke ontwikkelingen. Er
wordt daarbij ook herinnerd aan de overwegingen in het advies van de POVC dat de loods in
een nog waardevol gebied ingeplant wordt.

4.

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

Standpunt van de partijen

1.

Een vijfde middel ontlenen de verzoekende partijen aan de schending van:

de artikelen 72, 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet;

de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet, en

van het beginsel van de materiële motivering, het redelijkheids-, rechtszekerheids- en
zorgvuldigheidsbeginsel.

De verzoekende partijen lichten toe:

In dit middel werpen de verzoekende partijen in wezen op dat de toelating van de koelinstallaties
in wezen strijdig is met het Omgevingsvergunningsdecreet en verschillende algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. De beslissing is op dit punt op diverse punten te vaag en
biedt geen houvast. De beslissing garandeert namelijk niet dat de wettelijke Vlarem II
voorwaarden inz. geluid kunnen nagekomen worden. Eén en ander wordt verschoven naar
latere confrolemetingen, zonder dat daarbij duidelijk wordt aangegeven wat de precieze
consequenties zijn bij de niet-naleving van de vergunningsvoorwaarden.

De bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde punt 7 is niet afdoende gemotiveerd. Er is geen

enkele rechtszekerheid voor de omwonenden. Bovendien zijn de voorwaarden op zich niet
duidelijk genoeg om afdwingbaar te zijn. Nochtans verduidelijkt artikel 74 van het OMVD dat
zulks vereist: "Alle voorwaarden zijn voldoende precies en redelijk in verhouding tot het

vergunde project. Ze kunnen worden verwezenlijkt door toedoen van de aanvrager, bouwheer,
gebruiker of exploitant."

Het is vaste rechtspraak dat de uitvoering van een vergunningsvoorwaarde in géén geval mag
afhangen van een onzekere toekomstige gebeurtenis.

Eerder bleek reeds uit het advies van de POVC reeds duidelijk dat de koelinstallaties de
vigerende richtwaarden uit Vlarem II niet zou behalen.

De Deputatie stapt over dit fundamentele punt redelijk vlot door de volgende bijzondere
milieuvoorwaarde toe te voegen:
7. De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden omvatten:
- de nieuwe koelingen aan de buitenzijde van de loods dienen omkast zodat de Vlarem

geluidsnormen worden gerespecteerd. Nadien en bij het functioneren van de installatie dient
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een controlemeting geluid uitgevoerd tijdens de dag en tijdens de nacht en een evaluatie

gemaakt van het al dan niet voldoen aan de Vlarem geluidsnormen. De meting dient bij voorkeur

te gebeuren tijdens de eerstvolgende zomerperiode. De controle meting dient ten laatste binnen

een termijn van twee jaar uitgevoerd te worden. De resultaten van de metingen en de eventuele

bijkomende maatregelen dienen doorgestuurd naar de deputatie en het college van

burgemeester en schepenen.'

Maar zowel de voorliggende motivering als de precieze libellering van de bijzondere

vergunningsvoorwaarde voldoen niet. Eerst en vooral geeft ook de Deputatie expliciet aan dat

de Vlarem-normen niet zullen worden gehaald: 'De strenge richtwaarde tijdens de nacht zal

naar alle waarschijnlijkheid bij deze opstelling niet kunnen gehaald worden.' Maar er blijkt op

geen enkel moment deze specifieke richtwaarde wel is; en er bovendien ook rekening dient

gehouden met de richtwaarde overdag en 's avonds.

Volgens de Bijlage 4.5.4 van Vlarem II i.v.m. de richtwaarden voor het specifiek geluid in open

lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen, zijn de richtwaarden in agrarisch gebied als

volgt: 45 dB(A) overdag - 40 dB(A) 's avonds en 35 dB(A) 's nachts.

Voorafgaandelijk de vergunning dient minstens aannemelijk te worden gemaakt dat de

koelinstallaties deze geluidsnormen niet zullen overschrijden. Bovendien moeten deze waarden

met 5 dB(A) verminderd worden voor zover het gaat om nieuwe inrichtingen.

Door enerzijds te stellen dat de richtwaarde voor de nacht naar alle waarschijnlijkheid niet kan

gehaald worden, en anderzijds tegelijk toch de vergunning voor de koelgroepen te verlenen,

schendt de vergunningverlenende overheid het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dit inherente gebrek wordt niet verholpen door te beslissen dat 'Er wordt dan ook een bijzondere

vergunningsvoonwaarde opgelegd tot het voldoende omkasten van de koelingen zodat de

Vlarem geluidsnormen worden gerespecteerd.' Hier blijkt immers geenszins uit wat deze

"voldoende omkasten" wel concreet inhoudt; en nog minder is aangetoond dat met een

omkasting de richtwaarden volgens Vlarem II zullen kunnen worden gerespecteerd.

Hetgeen ook de aandacht weerhield van de POVC, nu in haar advies van 28 april 2020 onder

meer staat:

De aanvraag ongunstig te adviseren, om volgende redenen:

- (-)
er /s gerede twijfel of de gevraagde koelingen geen aanleiding zullen geven tot geluidshinder

en het mogelijk niet halen van de geluidsnormen.

l.i
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Doordat de Deputatie niettemin toch ook de koelinstallaties vergunde, gaat ij manifest
onzorgvuldig te werk nu zij een exploitatie heeft vergund waarvan zij niet zeker is dat aan de
betrokken milieuvoorwaarden wordt voldaan.

De loutere verwijzing naar een controle-meeting tijdens de volgende zomerperiode kan de hoger
geduide gebreken geenszins verhelpen.

De Deputatie besliste namelijk om te vergunnen met de volgende voorwaarde:

"- de nieuwe koelingen aan de buitenzijde van de loods dienen omkast zodat de Vlarem
geluidsnormen worden gerespecteerd. Nadien en bij het functioneren van de installatie dient
een controlemeting geluid uitgevoerd tijdens de dag en tijdens de nacht en een evaluatie
gemaakt van het al dan niet voldoen aan de Vlarem geluidsnormen. De meting dient bij voorkeur
te gebeuren tijdens de eerstvolgende zomerperiode. De controle meting dient ten laatste binnen
een termijn van twee jaar uitgevoerd te worden. De resultaten van de metingen en de eventuele
bijkomende maatregelen dienen doorgestuurd naar de deputatie en het college van
burgemeester en schepenen."

(...)
De exploitant is dus bij deze vrij om de metingen te doen als alle andere machines uit staan
hetgeen geen beeld geeft van de werkelijke situatie. De meting dient ook "bij voorkeur" te
gebeuren in de zomer tenA/ijl het best mogelijk is dat de koelinstallatie meer zal werken in de
winter (witloof). En terwijl aldus temeer blijkt dat de opgelegde voorwaarde ook geen garantie
bidet dat er gemeten zal worden op het gelijktijdig gebruik en piekmomenten van de volledige
installatie van de vergunde inrichtingen.

Bovendien is in géén geval geëxpliciteerd wat de sanctie zal zijn wanneer de controle uitwijst
dat niet wordt voldaan aan de betrokken normen, wat sowieso strijdt met artikel 73 van het
Omgevingsvergunningsdecreet. Het injecteert een element van onzekerheid dat manifest
afbreuk doet aan de rechtsbescherming van de omwonenden.

2.

Deverwerende partij citeert uit de bestreden beslissing als antwoord.

3.

De tussenkomende partijen benadrukken in hun repliek in de eerste plaats dat de aanvraag
voor de twee bijkomende koelinstallaties een in klasse 3 ingedeelde inrichting betreft en

bijgevolg enkel aan de meldingsplicht onderworpen is. Over meldingsplichtige handelingen
heeft de vergunningverlenende overheid geen inhoudelijke beoordelingsbevoegdheid.

I '^. RvVb-48



I

ƒ

De opgelegde voorwaarde is een zeer gebruikelijke voorwaarde qua geluid. Aangezien de
koelinstallaties nog niet geïnstalleerd zijn, is het onmogelijk om al met zekerheid te zeggen
wat de exacte geluidsimpact zal zijn. Om die reden heeft de verwerende partij de voorwaarde
opgelegd om een omkasting volgens VLAREM te voorzien en om na de verwezenlijking van
de installaties een geluidsstudie uit te voeren. Op die manier kan er aangetoond worden dat
er geen impact op de omgeving zal zijn.

Enige insinuaties alsof de tussenkomende partijen de metingen zouden manipuleren, zijn
onzinnig en storend. De tussenkomende partijen wonen namelijk zelf bij het landbouwbedrijf
en wensen ook geen geluidsimpact van de koelinstallaties, noch voor zichzelf, noch voor de
omwonenden. De conclusie in de bestreden beslissing dat de geluidshinder tot een

aanvaardbaar niveau beperkt kan worden, steunt op de opgelegde voorwaarden. Als na de
controlemetingen zou blijken dat de richtwaarden niet gehaald worden, moet dat worden
geremedieerd.

Met de opgelegde voorwaarde wordt de garantie ingebouwd dat de geluidsimpact van de
koelinstallaties in overeenstemming is met de normen van VLAREM en de strenge
richtwaarden tijdens de nacht. De verwerende partij handelt niet onwettig noch kennelijk
onredelijk. Evenmin is er volgens de tussenkomende partijen sprake van een voorwaarde die
niet voldoende precies is en niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 74 van het
Omgevingsvergunningsdecreet. De voorwaarde biedt houvast en geeft geen aanleiding tot
een beoordeling in de uitvoering van de vergunning.

Ook de stelling van de verzoekende partijen dat het twijfelachtig is of de voorwaarden
nageleefd worden, kan niet worden gevolgd. De niet-naleving van een voorwaarde kan niet
warden verondersteld en betreft bovendien de handhaving.

4.

De verzoekende partijen dupliceren:

Het meldingsplichtig zijn en de actename ervan van een klasse 3 inrichting doet geen afbreuk
aan de motiveringsplicht en de beginselen van behoorlijk bestuur die evengoed gelden bij een
actename als bij een eigenlijke vergunning.

Een klasse 3 inrichting wordt weliswaar vermoed een minder hinderlijke inrichting te zijn dan bv

een klasse 2 inrichting, maar het blijft wel ook een "hinderlijke" inrichting.
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Overigens maakt ook een actename dat de aangevraagde exploitatie uitvoerbaar wordt en
zodoende is een actename meer dan een loutere formaliteit.

Ook een actename dient dus voorafgegaan door een zorgvuldig onderzoek. Doordat deze
exploitatie in een omgevingsvergunning wordt opgenomen, is trouwens sprake van een
vergunning en niet van een actename (vglk. art. 7 van het OMV-decreet). De Deputatie heeft
geen actename verleend.

)

I

M.b.t. de zgz. insinuaties...

Er is wel degelijk een groot verschil tussen de woonsituatie van de tussenkomende partijen en
deze van o.a. tweede verzoeker.

De partij Crispel woont nl. langs de andere kant van de litigieuze loods. Er is dus geen
vergelijking mogelijk tussen het geluid dat Davy Deschepper zal horen aangezien er tussen
deze koelinstallatie en zijn woning geen bebouwing is en het geluid dat de tussenkomende
partijen zouden horen aangezien de enorme loods voor hen een geluidsscherm zal vormen
t.o.v. de koelinstallaties.

hlet kan zijn dat een omkasting en een geluidsstudie in de practijk gebruikelijk zijn. Maar daar
hebben verzoekers weinig aan. Zij vragen dat op datum van de beslissing duidelijke en precieze
garanties zijn dat de wettelijke geluidsnormen kunnen gehaald worden. Rust is belangrijk.
Geluidshinder is verstorend voor wie in de omgeving woont en slaapt; maar ook voor het
natuurlijk leefmilieu.

Bijgevolg moet ook bij de beslissing zelf duidelijk zijn welke deze geluidsnormen precies zijn.
Eveneens dient duidelijk te zijn of deze geluidsnormen realiter kunnen gehaald worden.
Indien dit niet het geval is, mag de vergunning niet verleend worden.

Een geluidsstudio is bovendien toekomstig en kan niet verhelpen aan de vaagheid over bv. de
in concreto te halen geluidsnomen en evenmin aan de garantie dat de richtwaarden zullen
gerespecteerd worden. I.e. heeft dit zeker zijn belang vermits - gelet op de zwaarte en de locatie
van de koelinstallaties - het voorspelbaar is dat deze alvast de richtwaarden voor de nacht zullen
overschreden worden.

In art. 73 OMV-decreet is inderdaad de mogelijkheid voorzien van een studie als voorwaarde.

I.e. is evenwel de geluidsstudie duidelijk bedoeld om het geluidsprobleem en hetoplossen
ervan, voor zich uit te schuiven en nog geen knopen door te hakken (bv. een weigering van
deze exploitatie).
Het zorgvuldigheidsbeginsel vergt dat voorafgaand aan de beslissing er een gedegen
onderzoek gebeurt. Dit kan uiteraard ook zonder dat de installatie reeds geplaatst is; zo kan de
aanvrager eventueel bijgestaan door een geluidsdeskundige zonder probleem een prognose
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maken. Deze inspanning en kost hebben de tussenkomende partijen evenwel niet willen maken
en de verwerende partij heeft hiervan geen punt gemaakt.

Een voor de toekomst aangekondigde geluidsstudie lost ook het probleem van de
rechtsonzekerheid door de bestreden beslissing ook op andere punten van het aspect "geluid"
niet op. Dit onderdeel van het middel wordt overigens niet beantwoord.

»

Beoordeling door de Raad

1.

Artikel 5.3.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (vervolgens: DABM) bepaalt in welke gevallen de vergunningverlenende overheid
verplicht is om een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit te weigeren, onder meer als de exploitatie:

1 ° onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene,
sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid;
2° in strijd is met:
a) een wettelijke, decretale of reglementaire bepaling, ingesteld ter bescherming van de mens
en het milieu tegen de risico's en de hinder, afkomstig van de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit, voor zover daarvan niet op geldige wijze kan worden afgeweken;

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden zijn vastgesteld bij besluit van de Vlaamse
regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
(vervolgens: VLAREM II). Luidens artikel 5.4.1, eerste lid DABM beogen de algemene en
sectorale milieuvoorwaarden het voorkomen en beperken van onaanvaardbare hinder en
risico's die de betrokken inrichtingen en activiteiten kunnen veroorzaken.

Artikel 5.3.1 DABM verwoordt een fundamentele doelstelling van de vergunningsplicht die
preventief van aard is, met name de plicht die op de bevoegde overheid rust om na te gaan of
de aan de vergunningsplicht onderworpen en in principe verboden activiteiten kunnen
plaatsvinden in omstandigheden die uit het oogpunt van de bescherming van de mens en het
leefmilieu aanvaardbaar of toelaatbaar zijn. Die rechtsplicht bestaat op het ogenblik dat de
vergunningverlenende overheid uitspraak doet over de haar ter beoordeling voorgelegde
aanvraag. Daaruit volgt dat de vergunningverlenende overheid, geplaatst voor een
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onzekerheid over de mogelijkheid tot naleving van de toepasselijke milieunormen, niet kan
volstaan met het opleggen, als bijzondere vergunningsvoorwaarde, van maatregelen waarvan
niet vaststaat dat zij de vastgestelde normoverschrijdingen effectief zullen remediëren.

Zoals bepaald in artikel 72 van het Omgevingsvergunningsdecreèt, kan de bevoegdeoverheid
de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit afhankelijk stellen van de naleving van
bijzondere milieuvoorwaarden, met behoud van de toepassing van de algemene en sectorale

milieuvoorwaarden, verplichtingen en de toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het

DABM. Artikel 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt als criteria dat alle aan een

vergunning verbonden voorwaarden voldoende precies en redelijk in verhouding tot het
vergunde project zijn, en door toedoen van de aanvrager, bouwheer, gebruiker of exploitant
verwezenlijkt kunnen worden.

2.

De inrichting die de tussenkomende partijen exploiteren, is met een besluit van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw van 13 mei 2013 voor de
"teelt van eenjarige gewassen" voor twintig jaar vergund. Met de bestreden beslissing vergunt
de verwerende partij onder meer de uitbreiding van de inrichting met "2 bijkomende
koelinstallaties met een vermogen van maximaal 10 RW elk, bij de koelcellen in de nieuw te
bouwen loods, en een luchtcompressor van 5 kW". hlet gaat om een indelingsrubriek in de
derde klasse (rubriek 16.3.1.1 van de indelingslijst bij VLAREM II).

Waar de tussenkomende partijen benadrukken dat de aangevraagde twee koelinstallaties
enkel meldingsplichtig zijn en dat de vergunningverlenende overheid daarover geen
inhoudelijke beoordelingsbevoegdheid heeft, wordt hun betoog verworpen. De verandering
van een inrichting van de tweede klasse vereist op grond van artikel 5.2.1, §6, eerste lid DABM
een omgevingsvergunning, ook als de verandering een indelingsrubriek van de derde klasse
omvat. Ten onrechte zonderen de tussenkomende partijen de betrokken indelingsrubriek af
van de bestaande inrichting klasse 2 waarmee de rubriek samenhangt.

ü.

3.
In haar advies, onder de evaluatie van "geluid en trillingen", overweegt de POVC dat de
gekozen opstelling van de koelgroepen, aan de oostelijke buitengevel, de minst gunstige
inplanting voor de oostelijk gelegen woningen is en dat met die opstelling de strenge
richtwaarde tijdens de nacht "naar alle waarschijnlijkheid" niet gehaald zal kunnen worden. Het
advies vervolgt dat de voorkeur van de exploitant voor die opstelling vanuit een
utiliteitsstandpunt "niet (kan) legitimeren om aan de regelgeving voorbij te gaan". De "gerede
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twijfel of de gevraagde koelingen geen aanleiding zullen geven tot geluidshinder en het
mogelijk niet halen van de geluidsnormen", is een van de redenen om de aanvraag ongunstig
te adviseren.

In de bestreden beslissing maakt de verwerende partij, door ze letterlijk over te nemen, zich
de overwegingen van de POVC eigen. Om het onderkend risico te remediëren, verbindt de
verwerende partij aan de afgifte van de vergunning de volgende bijzondere voorwaarde:

de nieuwe koelingen aan de buitenzijde van de loods dienen omkast zodat de Vlarem

geluidsnormen worden gerespecteerd. Nadien en bij het functioneren van de installatie

dient een controlemeting geluid uitgevoerd tijdens de dag en tijdens de nacht en een
evaluatie gemaakt van het al dan niet voldoen aan de Vlarem geluidsnormen. De meting
dient bij voorkeur te gebeuren tijdens de eerstvolgende zomerperiode. De controle meting
dient ten laatste binnen een termijn van twee jaar uitgevoerd te worden. De resultaten van
de metingen en de eventuele bijkomende maatregelen dienen doorgestuurd naar de
deputatie en het college van burgemeester en schepenen.

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing met zoveel woorden dat de
geluidsnormen "naar alle waarschijnlijkheid" niet gehaald kunnen worden. Waarom die "naar
alle waarschijnlijkheid" te verwachten overschrijdingen zich toch niet zullen voordoen als de
koelingen "omkast" worden, is een zaak van veronderstellingen. Er wordt niet aangenomen
dat de verwerende partij met die voorwaarde voldoende gewaarborgd heeft dat de
geluidsnormen ook effectief nageleefd zullen worden.

De in de vergunningsvoorwaarde opgenomen verplichting om binnen een termijn van twee
jaar een controlemeting - "bij voorkeur" in een bepaalde periode - uit te voeren die dan als
basis moet dienen voor een evaluatie en "eventuele bijkomende maatregelen", houdt evenmin
de vereiste garanties in. Dat zij gemeend heeft die verplichting te moeten opleggen, wijst
integendeel uit dat de verwerende partij op het tijdstip van de afgifte van de bestreden
vergunning geen zekerheid had dat de geldende milieuvoorwaarden door de omkasting
nageleefd zullen worden en dat ze de noodzaak van bijkomende maatregelen niet uitsluit.

Zoals bepaald in artikel 73, §1, tweede lid, 1° van het Omgevingsvergunningsdecreet, kan een
bijzondere milieuvoorwaarde bestaan in een verplichting tot een studie of monitoring met als
doel de toepassing van de bijzondere milieuvoorwaarden te controleren. Die mogelijkheid kan

•..r.: <Ï- r
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niet worden aangewend om voorbij te gaan aan de onzekerheid op het tijdstip van de
vergunningverlening of het opleggen van een bijzondere voorwaarde - de omkasting - wel
volstaat om de geluidsnormen te halen.

Onverminderd het voorgaande, is een voorwaarde die het aan de "voorkeur" van de exploitant

overlaat wanneer de meting uitgevoerd wordt en die de uit de meting te trekken conclusies in

essentie aan de exploitant overlaat, niet in overeenstemming te brengen met de criteria die

artikel 74 van het Qmgevingsvergunningsdecreet aan vergunningsvoorwaarden stelt.

4.

Het middel is gegrond.

VIII. Verzoek tot indeplaatsstelling

1.

De verzoekende partijen vorderen dat het arrest op grond van artikel 37, §2 DBRC-decreet in

de plaats van de beslissing van de verwerende partij over de aanvraag gesteld wordt en tot de

weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning besluit. Het verzoek wordt aan een

gegrondverklaring van het eerste en tweede middel verbonden.

Zoals toegelicht in het eerste middel, noemen de verzoekende partijen het een manifest foute
redenering van de verwerende partij dat de doelstelling van de openbaarmaking gehaald werd.
Ook de schending van de gewestplanbestemming van landschappelijk waardevol agrarisch
gebied, zoals aangevoerd in het tweede middel, maakt een "legaliteitsbelemmering" uit. hlet

gaat om een verordenend voorschrift dat de verwerende partij niet toegepast heeft. De

motivering in de bestreden beslissing vertoont ook een kennelijk gebrek.

2.

Op grond van artikel 37, §2 DBRC-decreet kan een vernietigingsarrest, als de na de

vernietiging te nemen beslissing het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van de
vergunningverlenende overheid, in de plaats van die beslissing gesteld worden. Daaronder
worden ook de gevallen van feitelijke of naderhand gebonden bevoegdheid verstaan die
volgen uit de toepassing van de regelgeving in het licht van de concrete gegevens en
omstandigheden van het dossier.
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In zoverre de verzoekende partijen de grondslag voor een indeplaatsstelling in het eerste
middel zoeken, is de achterliggende zienswijze dat een onregelmatige bekendmaking van het
openbaar onderzoek in eerste administratieve aanleg niet meer in graad van administratief
beroep geremedieerd kan worden. Daarmee gaan ze voorbij aan de decretaal bepaalde
rechtstechniek van de administratieve lus die toelaat om een onregelmatig verlopen openbaar
onderzoek, ook in administratief beroep, te verhelpen.

Ook het tweede middel biedt geen grondslag voor de toepassing van de
substitutiebevoegdheid. Het komt in beginsel aan de vergunningverlenende overheid toe om
te beoordelen of de aangevraagde vergunning met de schoonheidswaarde van het landschap
in overeenstemming gebracht kan worden. Bij de toets aan de schoonheidswaarde beschikt
ze over een appreciatiemarge. De gegrondverklaring van het tweede middel wettigt niet de
conclusie dat de aanvraag onbestaanbaar is met de bestemming van landschappelijk
waardevol agrarisch gebied en dat de verwerende partij bij een herneming van de zaak geen
appreciatiemarge (meer) heeft en geen andere keuze meer heeft dan de vergunning te
weigeren.

Het verzoek tot indeplaatsstelling wordt afgewezen.
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IX. Beslissing

1. Het verzoek tot tussenkomst van Eddy CRISPEL en Michael CRISPEL is ontvankelijk.

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd.

3. De verwerende partij wordt bevolen om een nieuwe beslissing te nemen over het

bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen binnen een termijn van vijf 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 bepaald op 600 euro, en een

rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de verzoekende partijen, ieder

voor de helft, komen ten laste van de verwerende partij.

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

tussenkomende partijen.

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 2 juni 2022 door de negende kamer.

De toegevoegd griffier,

Digitaal ondertekend
door Lana Van

Brabandt Brabandt (Signature)
Datum: 2022.06.02

(Signature) lïi's^oïoff"
Lana VAN BRABANDT

De voorzitter van de negende kamer,

Geert De
Wolf

Digitaal ondertekend
door Geert De Wolf
(Signature)

, Datum: 2022.06.02
(Sig nature) nV32:23-+o2-oo-
Geert DE WOLF
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