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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 27 oktober 2022 met nummer RvVb-S-2223-0183  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0814-SA 

 

 

Verzoekende partijen 1. AKTIEGROEP LEEFMILIEU RUPELSTREEK vzw 

2. RED ONZE KLEIPUTTEN vzw 

3. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DE LUSTIGE VISSERS 

vzw 

 

vertegenwoordigd door advocaat Hendrik SCHOUKENS, met 

kantoor te 1750 Sint-Martens-Lennik, Dorp 12 bus 2, 

en vertegenwoordigd door advocaat Marleen RYELANDT, met 

woonplaatskeuze te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 472 

 

Verwerende partij het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse 

regering 

 

vertegenwoordigd door advocaat Michel VAN DIEVOET, met 

woonplaatskeuze te 1000 Brussel, Wolstraat 56 

 

Tussenkomende 

partijen 

 

1. de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

vertegenwoordigd door advocaat Tom SWERTS, met 

woonplaatskeuze te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 16-

18 

 

2. DE VLAAMSE WATERWEG nv 

 

vertegenwoordigd door advocaten Sven VERNAILLEN en 

Maarten VAN DEN NIEUWENHUIJZEN, met woonplaatskeuze 

te 2600 Antwerpen-Berchem, Borsbeeksebrug 36 bus 9 
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3. het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente RUMST 

4. de gemeente RUMST 

 

vertegenwoordigd door advocaat Wim RASSCHAERT, met 

woonplaatskeuze te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 323 

 

5. het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente BOOM 

 

vertegenwoordigd door advocaat Bert BEELEN met 

woonplaatskeuze te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 24 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 2 juli 2022 de schorsing 

van de tenuitvoerlegging en de vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 13 

mei 2022 tot afgifte van een omgevingsvergunning aan de eerste en tweede tussenkomende 

partij “voor de sanering, verondieping en natuurontwikkeling in de kleiputten van Terhagen” 

(omgevingsnummer: OMV_2021027860). 

 

Het project ligt in 2850 Boom en 2840 Rumst, in een zone tussen de Rupel, de Bosstraat, de 

Kapelstraat en de Hoogstraat. 

 

Het project heeft als kadastrale omschrijving voor de percelen gelegen in Rumst: 

- afdeling 2, sectie A, nummers 567, 582/G, 506/C, 490/A, 407/G, 80, 489/A, 381/G, 0421/X, 

572/A, 582/B, 512/D, 558/, 403/N, 552/C, 566/A, 421/V, 407/D, 357/F3, 83/A, 84/D, 407/F, 

86/2, 100/D, 581/A, 421/P, 557/D, 403/P, 357/P2, 505/B, 585/H, 494/A, 100/B, 89/B, 94/D, 

90/A, 344/G, 417/S, 505/C, 344/3, 357/W3, 417/T, 407/C, 494/C, 186/B, 101/A, 68/A, 

421/Y, 69, 483/L, 507, 88/B, 562/A, 497/A, 563/C, 535/B, 103/B, 488, 487, 75/2, 580/B, 

344/F, 581/C, 491/D, 357/X3, 569, 493/A, 87/C, 421/R, 485/C, 508, 467/C, 403/R, 0344/E, 

582/A, 84/E, 407/H, 561, 602/B, 85/C, 560/D, 576/A, 598/2, 587, 573, 357/T2, 509, 574, 

357/D2, 85/B, 579/D, 582/F, 471/R, 586, 436/C, 101/C, 588, 493/B, 408/X, 570, 571/D, 

403/M, 584/C, 86/C, 598/G, 486/C, 408/W, 565, 560/C, 559, 568/C, 81/A, 408/Y, 82/A, 

86/D, 601/D, 564/A en 408/R. 

 



 
  RvVb - 3 

Het project heeft als kadastrale omschrijving voor de percelen gelegen in Boom: 

- afdeling 2, sectie C, nummers 723/H3, 729/B2, 729/C2, 729/E2; 

- afdeling 2 sectie D, nummers 380/Y, 325/S, 332/Y3, 387/D, 332/X3, 332/V3, 295/H, 

331/2P3, 380/R, 329/S2, 377/A2, 378/Z, 318/K2, 380/W, 318/W, 331/S4, 299/P, 330/A5, 

324/C, 380/T, 318/Y, 308, 380/2G, 325/T, 330/Z4, 332/H3, 381/D, 330/Y4, 378/D2, 332/N3, 

380/S, 327/R2, 403/N2, 408/C, 299/R, 378/E2, 378/V, 297/L, 380/P, 380/V, 319/K, 380/X, 

381/C, 405/D, 299/M, 330/E5, 377/Z, 332/G3, 378/C2, 318/S, 378/B2, 3/D, 406/K, 385/F, 

380/M, 378/F2, 320/D, 314/G, 381/B, 387/2A, 378/N, 308/2, 378/2, 314/F, 324/F, 318/R, 

324/D, 323/A3 en 378/G2. 

II. Rechtspleging 

De verwerende partij bezorgt het administratief dossier en dient een nota over de vordering tot 

schorsing in. De tussenkomende partijen dienen een schriftelijke uiteenzetting in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot schorsing op de openbare zitting van 27 

september 2022. Advocaten Hendrik SCHOUKENS en Marleen RYELANDT, die voor de 

verzoekende partijen verschijnen, advocaat Michel VAN DIEVOET, die voor de verwerende 

partij verschijnt, advocaat Willem-Jan INGELS, die loco advocaat Tom SWERTS voor de 

eerste tussenkomende partij verschijnt, advocaat Maarten VAN DEN NIEUWENHUIJZEN, die 

voor de tweede tussenkomende partij verschijnt, en advocaat Lindsay DEDRIE, die loco 

advocaat Wim RASSCHAERT voor de derde en vierde tussenkomende partij verschijnt, zijn 

gehoord. De vijfde tussenkomende partij verschijnt schriftelijk. 

III. Feiten 

1. 

Tussen de Rupel, de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat, in de gemeenten Boom en 

Rumst, liggen de kleiputten van Terhagen. Het gaat om een gebied voor kleiontginning die 

decennia geleden (grotendeels) stopgezet werd. Zowel tijdens als na de exploitatiefase 

werden delen van de ontginningsgroeve met afval en afgegraven gronden opgevuld. In het 

gebied bevinden zich meer bepaald een asbeststort aan de westelijke rand, een centraal 

gelegen huisvuilstort en daartussen een stort van gronden en gipsafval. 

 

Een in 2014 opgemaakt oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, door de OVAM op 9 

maart 2015 conform verklaard, heeft meerdere verontreinigingen in het gebied aan het licht 
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gebracht. Van de vastgestelde verontreinigingen noemt het bodemonderzoek de vervuiling 

van het grondwater met anionen en kationen, en de asbestverontreiniging in de bodem een 

ernstige verontreiniging waarvoor bodemsanering noodzakelijk is. 

 

2. 

Naar aanleiding van de in het bodemonderzoek vastgestelde saneringsnoodzaak nemen de 

eerste en tweede tussenkomende partij als grondeigenaars het initiatief voor de uitwerking van 

een globale visie over het gebied waarin het na de stopzetting van de ontginnings- en 

stortactiviteiten tot een spontane natuurontwikkeling gekomen is, zoals wilgenbossen, 

berkenbossen, plassen en open grasvlaktes. Het is meer bepaald de doelstelling om na de 

sanering van de verontreinigingen en daarvoor noodzakelijke ontbossing door verdere 

ondieping van de groeve een nieuwe terreinmorfologie te realiseren met als eindresultaat een 

groengebied met laagdynamisch recreatief medegebruik. 

 

3. 

De procedure tot opmaak van een bodemsaneringsproject wordt opgestart, waarvan de stand 

van zaken in een tussentijds rapport gedateerd 25 augustus 2021 weergegeven wordt. In een 

eerste stap van een haalbaarheidsonderzoek wordt als saneringsvariant de afdekking van het 

asbest- en huisvuilstort “conform VLAREM”, en de afdekking met een kleilaag van het gebied 

daartussen – daarin begrepen het gipsstort – als voorkeursvariant naar voren geschoven. In 

een volgende stap, met een afweging van afdekkingsvarianten met verschillende 

hoeveelheden grondverzet en vervoer via de weg of de Rupel, gaat de voorkeur uit naar de 

variant met een grondverzet van 3,1 miljoen m³ via de Rupel onder meer omdat die variant, 

zonder afbreuk te doen aan de integriteit van de saneringstechniek van afdekking, 

herbebossing toelaat. 

 

4. 

Met het oog op de indiening van een vergunningsaanvraag dienen de eerste en tweede 

tussenkomende partij bij de toenmalige dienst MER een kennisgevingsdossier van het 

voorgenomen project-MER in, dat op 14 februari 2017 volledig verklaard wordt. Het project-

MER wordt op 6 november 2020 ingediend en op 9 december 2020 goedgekeurd. 

 

5. 

Op 2 september 2021 dienen de eerste en tweede tussenkomende partij bij de verwerende 

partij een aanvraag in tot afgifte van een omgevingsvergunning “voor de sanering, 

verondieping en natuurontwikkeling in de kleiputten van Terhagen” te Rumst en Boom. 
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De aanvraag beoogt in de eerste plaats de sanering door afdekking van de stortplaatsen in 

het vroegere ontginningsgebied om het verspreidings- en contactrisico van de diverse bodem- 

en grondwaterverontreinigingen te beperken. De tweede doelstelling bestaat in de realisatie 

van de nieuwe bestemming van groengebied met laagdynamisch recreatief medegebruik door 

de aanleg van een nieuwe morfologie. De voor de sanering en de nieuwe terreinmorfologie 

noodzakelijke reliëfwijzigingen worden gerealiseerd met gronden afkomstig van de 

Oosterweelwerf, door LANTIS ter beschikking gesteld. Het gaat om een grondverzet van 3,1 

miljoen m³ binnen de saneringsperimeter en een aanvullend volume van 600.000 m³ 

daarbuiten ten behoeve van onder meer de aanleg van een rietmoeras waardoor de centraal 

gelegen visvijver en de infrastructuur van de derde verzoekende partij verdwijnen. De gronden 

worden via de Schelde en de Rupel aangevoerd. De aanvraag houdt om die reden de aanleg 

in van een tijdelijke laad- en loskade aan de Rupel waarvan de vaargeul verbreed wordt, de 

aanleg van een tijdelijke werfweg tussen de Rupel en de Kapelstraat, en de aanleg van een 

nieuwe tunnel als toegang van het werfverkeer tot de kleiputten na afbraak van de bestaande 

gemetste tunnel onder de Kapelstraat. Parallel met de tunnel onder de Kapelstraat stelt de 

aanvraag de aanleg van een (blijvende) ecopassage/buis voor migrerende fauna voorop. Om 

de continuïteit van de aanvoer van gronden te verzekeren, maakt een tussentijdse opslag met 

een capaciteit van 100.000 m³ als buffer centraal in het projectgebied deel uit van de aanvraag. 

Na de werffase, in de eindafwerking, wordt het gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat als 

ecocorridor ingericht, met de tunnel onder de Kapelstraat als faunatunnel. De aanvraag bevat 

een gefaseerde ontbossing (maximaal 10 ha/jaar) van 41,74 ha, voornamelijk als 

voorbereiding voor de sanering en beperkt voor de creatie van de nieuwe terreinmorfologie, 

de aanleg van de tijdelijke werfweg en de definitieve inrichting tot ecocorridor. Voorts omvat 

de aanvraag als permanente handelingen de omlegging van het fietspad langs de Rupeldijk 

met aansluitend een fietserstunnel onder de werfweg/ecocorridor, de aanleg van een 

voetgangersbrug in de ecocorridor, de aanleg van een fietsersbrug aansluitend bij het beperkt 

verlegde en verhoogde Keibrekerspad, en de plaatsing van steun- en keermuren in het gebied 

van de kleiputten. 

 

Het projectgebied bevindt zich volgens het gewestplan ‘Antwerpen’ in golfterrein, 

ontginningsgebied met nabestemming van groengebied, natuurgebied met bijzondere 

voorschriften voor de kleinijverheid, groengebied (gedeeltelijk met overdrukken voor een aan 

te leggen hoofdverkeersweg en reservatiestrook), reservatiegebied, bufferzone, oeverstrook 

met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien), woongebied, industriegebied met 

nabestemming van woongebied, een zone voor aan te leggen hoofdverkeerswegen en in een 

zone voor bestaande waterwegen. Op het grondgebied van de gemeente Boom ligt het project 

ook gedeeltelijk in het bijzonder plan van aanleg ‘Hoek’, goedgekeurd met een ministerieel 
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besluit van 28 juni 1999, meer bepaald in het gebied bestemd voor ambachtelijke bedrijven 

met nabestemming van woongebied, groene ruimte met specifieke code, openbare wegenis 

en waterwegen. Ter hoogte van de Rupel valt het project gedeeltelijk binnen het 

habitatrichtlijngebied ‘Schelde en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. 

 

Na de nodige aanvullingen verklaart de gewestelijke omgevingsambtenaar op 16 november 

2021 de aanvraag ontvankelijk en volledig. 

 

Het openbaar onderzoek in de gemeenten Boom en Rumst loopt van 25 november 2021 tot 

en met 24 december 2021. In Boom worden er 860 en in Rumst 1.019 bezwaarschriften 

ingediend. 

 

Over de aanvraag worden de nodige adviezen gevraagd. Het Agentschap voor Natuur en Bos 

(vervolgens: ANB) brengt op 21 januari 2022 een voorwaardelijk, gedeeltelijk gunstig advies 

uit. Het boscompensatievoorstel wordt ongunstig geadviseerd. 

 

In zitting van 25 januari 2022 brengt de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 

(vervolgens: GOVC) een voorwaardelijk gunstig advies uit onder voorbehoud van een 

aangepast en goedgekeurd boscompensatievoorstel. 

 

Op 7 maart 2022 dienen de eerste en tweede tussenkomende partij een wijzigingsverzoek in. 

Een bijkomende bebossing van ongeveer 6,72 ha, en de nodige bebossingsvergunningen en 

akkoorden van betrokken derden worden aan het boscompensatievoorstel toegevoegd. Op 8 

maart 2022 aanvaardt de gewestelijke omgevingsambtenaar het wijzigingsverzoek. 

 

Op 11 maart 2022 brengt ANB een voorwaardelijk gunstig advies uit over de gewijzigde 

aanvraag. 

 

Op 15 maart 2022 beslist de verwerende partij tot toepassing van de administratieve lus om 

de gewijzigde aanvraag aan een openbaar onderzoek te laten onderwerpen. Het tweede 

openbaar onderzoek in de gemeenten Boom en Rumst loopt van 26 maart 2022 tot en met 24 

april 2022. In Boom worden er 14 en in Rumst 21 bezwaarschriften ingediend. 

 

Over de aanvraag worden opnieuw de nodige adviezen ingewonnen, onder meer van ANB dat 

in zijn voorwaardelijk gunstig advies van 6 april 2022 herinnert aan de voorwaarden in zijn 

adviezen van 21 januari 2022 en 11 maart 2022. 
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Eensluidend met het advies van 3 mei 2022 van de GOVC beslist de verwerende partij op 13 

mei 2022 om de aanvraag onder voorwaarden te vergunnen. De beslissing, met een vergunde 

ontbossing van ongeveer 42,71 ha, bevat onder meer de volgende motivering: 

 

“… 

Avifauna 

 

Voor avifauna worden aan aantal maatregelen met betrekking tot de timing van de werken 

noodzakelijk geacht om verstoring te voorkomen. 

 

De ontbossing moet worden uitgevoerd buiten het uitgebreide broedseizoen — dat wil zeggen 

buiten de periode van 15 maart tot 30 augustus. Hiermee wordt de impact op zowel broedvogels 

(officieel broedseizoen: 15 maart — 30 juni) als eventuele (maar in het projectgebied niet 

verwachte) kraamkolonies van vleermuizen (voornamelijk juli tot half augustus) voorkomen. 

 

Het bos in het projectgebied bestaat voornamelijk uit berk en wilg. De levende en dode bomen 

in het pionierbos hebben overwegend nog geringe dimensies en bieden daarom slechts in 

beperkte mate broed en nestgelegenheid aan holenbewonende soorten. De potentie voor deze 

soortengroep zou wel kunnen toenemen naarmate het bos ouder wordt. De vleermuizensoorten 

die werden waargenomen in het projectgebied, foerageren wellicht in de gevarieerde groene 

omgeving en boven de waterplassen, maar het is weinig waarschijnlijk dat kolonies van 

boombewonende soorten (Rosse vleermuis, Bosvleermuis) in het projectgebied aanwezig zijn. 

De impact op vleermuizen zal zich voornamelijk voordoen door het tijdelijk verlies aan 

foerageergebied in het projectgebied. Er zijn tijdens de werken voldoende uitwijkmogelijkheden 

naar de vijvers van Ceuppens, het bos van Terhagen, de noordelijke plas, de noordoostelijke 

poel en het plassengebied van Natuurpunt. 

 

Ook het heien van buispalen en damwanden tijdens de bouw van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur moet gebeuren buiten het uitgebreide broedseizoen (15 maart tot 30 

augustus). 

 

De noordelijke plas en het plassengebied van Natuurpunt zullen kunnen fungeren als 

refugiumplaatsen voor de fauna binnen het projectgebied tijdens de werkzaamheden. De 

werken van sanering van het huisvuilstort, ophoging als landschapsheuvel, creatie van het 

rietmoeras, stabilisatie van de Hoogstraat en de aanleg van het Bosstraat Balkon voor het deel 

ten westen van de noordelijke plas, worden ingepland buiten het uitgebreide broedseizoen en 

zullen continu doorlopen. Dit wordt toegepast per samenhangende zone. Deze maatregel is 

noodzakelijk om verstoring van broedvogels ter hoogte van de noordelijke plas en het 

plassengebied van Natuurpunt te vermijden. 
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In de steile flanken langs de kleiputten broedt Oeverzwaluw. Deze soort is vooral te vinden in 

en langs de plassen ten noorden en oosten van het projectgebied, waarvan het merendeel 

beheerd wordt door de vzw Natuurpunt. Deze plassen worden niet geraakt door het project. 

Mogelijk komt oeverzwaluw ook tot broeden in de steile flanken langs de centrale vijvers in het 

projectgebied. Naast de algemene maatregelen in verband met het broedseizoen zoals 

hierboven beschreven, geldt daarom specifiek voor oeverzwaluw dat wanneer er op locaties 

binnen het projectgebied tijdens het broedseizoen van de Oeverzwaluw - lopende van half april 

tot half augustus - wordt gewerkt, op die locaties verticale zandwanden vermeden moeten 

worden om te verhinderen dat er toch nestgangen worden gevormd door Oeverzwaluwen. De 

aanvrager voorziet dat minstens één grondstock tijdens het broedseizoen - lopende van half 

april tot half augustus - behouden blijft als broedlocatie voor Oeverzwaluw (dit is een milderende 

maatregel uit het MER). 

 

De bovenstaande maatregelen zijn in het project geïntegreerd en zijn opgenomen in de nota 

'V1 Bijlage Nota timing ecologische aspecten'. Deze elementen zullen ook opgenomen worden 

in het ecowerkplan en ecovoortgangsrapport. 

 

Er wordt opgemerkt dat als er een grondstock wordt aangelegd voor oeverzwaluw deze 

gedurende het hele broedseizoen (half april tot half augustus) onverstoord moet blijven. Dit 

wordt bijkomend opgenomen in de voorwaarden. 

(…) 

Afwijking Soortenbesluit 

In het gebied komen beschermde soorten voor, namelijk Rugstreeppad, Kamsalamander en 

Gevlekte orchis. Aangezien de ontbossing, sanering en daaropvolgende aanleg van een nieuwe 

morfologie de habitat van de beschermde soorten vernietigt, werden door de aanvrager 

maatregelen voorgesteld, die hierboven reeds werden besproken (onder amfibieën en planten). 

 

De initiatiefnemer wenst een afwijking te verkrijgen voor het wijzigen van de verblijfplaatsen van 

beschermde soorten, namelijk rugstreeppad, kamsalamander en Gevlekte orchis. 

 

Conform artikel 23 van het Soortenbesluit kan een omgevingsvergunning ook een specifieke 

afwijking op de bepalingen van het Soortenbesluit bevatten zoals vermeld in artikel 20 van dit 

besluit op voorwaarde dat het beoordelingskader uit dit artikel in acht wordt genomen, dat de 

bedoelde vergunningen de elementen bevatten die vermeld zijn in artikel 22, §3, en dat het 

advies van ANB wordt ingewonnen en met dit advies rekening wordt gehouden. 

 

In artikel 20 wordt aangegeven dat afwijkingen op grond van dit artikel alleen toegestaan worden 

als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en onder voorwaarde dat geen afbreuk 

wordt gedaan aan het streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een gunstige staat 

van instandhouding te laten voortbestaan. 
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De aanvrager voegde geen goedgekeurde afwijking op het Soortenbesluit toe, noch werd bij 

voorliggende aanvraag een verzoek tot afwijking toegevoegd conform de bepalingen uit artikel 

22 van het Soortenbesluit. De aanvraag is hierdoor vormelijk onvolledig om een afwijking op het 

Soortenbesluit te kunnen toestaan. De omgevingsvergunning kan bijgevolg pas tot uitvoer 

worden gebracht nadat een afzonderlijke afwijking op het Soortenbesluit wordt verleend. Dit 

wordt meegegeven als aandachtspunt. 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de schorsingsvordering 

De verzoekende partijen die de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing nastreven, moeten de hoogdringendheid van de zaak aantonen. Ze moeten 

daarnaast minstens een middel aanvoeren dat op basis van een eerste voorlopig onderzoek 

de vernietiging van de beslissing kan verantwoorden en dus ernstig is. Dat zijn de twee 

cumulatieve schorsingsvoorwaarden, zoals bepaald in artikel 40, §1 van het decreet van 4 

april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges (vervolgens: DBRC-decreet). 

A. Hoogdringendheid 

Standpunt van de partijen 

1. 

Om van de ondoelmatigheid van de vernietigingsprocedure en de hoogdringendheid van de 

zaak te overtuigen, vestigen de verzoekende partijen in de eerste plaats de aandacht op de 

nota waaruit de timing van de werf vanuit ecologisch perspectief blijkt, gevoegd als bijlage bij 

de bestreden beslissing. Voor de meeste faunasoorten moet het broedseizoen van half april 

tot half augustus worden gerespecteerd. Na het verstrijken van de broedtijd kunnen de werken, 

in het bijzonder de werken die op de ontbossing betrekking hebben, een aanvang nemen. Ook 

de tijdelijke werfzones en werfwegen kunnen worden aangelegd. De massale kap van bomen 

veroorzaakt een onherstelbare schade aan de natuur. De verzoekende partijen citeren uit het 

schorsingsarrest van 4 februari 2021 met nummer RvVb-S-2021-0611 waarin de 

hoogdringendheid ten gevolge van de vergunde ontbossing en het daaruit voortvloeiende 

direct verlies aan leefgebied voor vleermuizen aanvaard werd. 
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2. 

De verwerende partij antwoordt dat de verzoekende partijen niet aantonen waarom enige 

uitvoering van de werken dermate nefast zou zijn voor hun persoonlijke belangen, dat de 

aanwending van de schorsingsprocedure gerechtvaardigd zou zijn. De verzoekende partijen 

komen niet verder dan te stellen dat de kap van bomen onherroepelijke schade met zich 

brengt. Buiten die bewering is de uiteenzetting van de hoogdringendheid in algemene, 

theoretische bewoordingen gesteld, zonder dat de nadelen en hinder persoonlijk gemaakt en 

geconcretiseerd worden. Bovendien veronachtzamen de verzoekende partijen dat de 

ontbossing gefaseerd verloopt. De bestreden vergunning laat niet toe om buiten het 

uitgebreide broedseizoen onmiddellijk 42,71 ha bos te rooien. In overeenstemming met het 

boscompensatievoorstel gaat het om maximaal 10 ha per jaar. Gelet op de fasering van de 

ontbossing en herbebossing, vindt er geen volledige kaalslag van het gebied plaats. De 

vergunde ontbossing kan de hoogdringendheid van de vordering dan ook niet verantwoorden. 

De beweringen van de verzoekende partijen zijn niet gestaafd en louter hypothetisch. 

 

De verwerende partij voegt daaraan toe dat de hoogdringendheid niet kan voortvloeien uit de 

loutere uitvoerbaarheid van de vergunning en de mogelijkheid dat de vergunninghouder een 

aanvang neemt met de werken. Dat geldt ook voor de moeilijke herstelbaarheid en het 

voldongen feit waarvoor de verzoekende partijen zich geplaatst zien zonder schorsing van de 

vergunning. De verwerende partij citeert rechtspraak om daarvan te overtuigen. De procedure 

tot schorsing moet voor de (dringende) dossiers worden voorbehouden met aangetoonde, 

onherstelbare schadelijke gevolgen. Anders oordelen zou volgens de verwerende partij 

betekenen dat de kap van bomen altijd spoedeisend is. 

 

3. 

De eerste tussenkomende partij verklaart in haar schriftelijk verweer formeel dat de vergunde 

kap van de bomen niet uitgevoerd wordt in afwachting van een uitspraak ten gronde. Daar 

voegt ze aan toe dat de vergunning geen enkele uitvoering krijgt zolang de OVAM het 

bodemsaneringsproject niet goedgekeurd heeft. De eerste tussenkomende partij besluit 

daaruit tot de afwezigheid van hoogdringendheid. 

 

4. 

De tweede tussenkomende partij verwijst in haar repliek in de eerste plaats naar de 

argumentatie van de verwerende partij die ze bijtreedt. In elk geval merkt de tweede 

tussenkomende partij op dat ze zich ertoe verbindt om geen bomen te rooien, een tijdelijke 

werfzone te installeren of werfwegen aan te leggen – de hoogdringendheid wordt daarop 

gesteund - tot de uitspraak over het vernietigingsberoep gevallen is. Vervolgens wijst de 
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tweede tussenkomende partij erop dat ze in beginsel de vergunning niet kan uitvoeren zolang 

de OVAM het bodemsaneringsproject niet goedgekeurd heeft. Voor zover nodig verbindt de 

tweede tussenkomende partij zich er nog toe om tot het besluit van de OVAM geen uitvoering 

te geven aan de bestreden beslissing en dus niet te starten met de bouw of exploitatie. Van 

die uitdrukkelijke verbintenis mag er bij de beoordeling van de vereiste van hoogdringendheid 

geen abstractie worden gemaakt. De schorsing kan enkel maar worden bevolen als dat voor 

een verzoekende partij een nuttig effect heeft. Er bestaan, gelet op de verklaring, geen 

redenen in feite en in rechte om aan te nemen dat de behandeling van de vordering ten gronde 

niet afgewacht kan worden. De rechtspraak in die zin moet naar analogie in de huidige zaak 

worden gevolgd. Het is ook vaste rechtspraak dat een verzoekende partij in elke stand van het 

geding opnieuw de schorsing kan vorderen als er zich nieuwe feiten voordoen die indruisen 

tegen de verklaring van niet-uitvoering. De tweede tussenkomende partij besluit dat de 

voorwaarde van hoogdringendheid niet vervuld is. 

 

5. 

De derde en vierde tussenkomende partij treden in hun betwisting van de hoogdringendheid 

de verwerende partij bij. De enkele omstandigheid dat een vergunninghouder kan starten met 

de werken, volstaat niet. Ze wijzen er ook op dat de bestreden beslissing niet uitgevoerd kan 

worden zolang het bodemsaneringsproject niet goedgekeurd is. 

 

6. 

De vijfde tussenkomende partij repliceert dat de verzoekende partijen niet aantonen waarom 

enige uitvoering van de werken dermate nefast zou zijn voor hun persoonlijke belangen, dat 

de aanwending van de schorsingsprocedure gerechtvaardigd zou zijn, zeker aangezien de 

kapping nog niet aangevangen werd en het om een gefaseerd project gaat. De verzoekende 

partijen poneren een “onherroepelijke schade” maar ze maken zich die niet eigen noch 

concretiseren ze die. De enkele uitvoerbaarheid van de vergunning en de mogelijkheid dat de 

vergunninghouder de werken kan aanvangen, toont geen hoogdringendheid aan. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 40, §1, 1° van het DBRC-decreet brengt de vereiste van hoogdringendheid in verband 

met de ondoelmatigheid van de behandelingstermijn van een vordering tot vernietiging. Op de 

verzoekende partijen rust de bewijslast om met voldoende precieze en aannemelijke gegevens 

ervan te overtuigen dat ze ten gevolge van de tenuitvoerlegging van de bestreden vergunning 

aan een nadelige impact blootgesteld worden die ze in afwachting van een uitspraak ten 
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gronde redelijkerwijs niet kunnen of moeten verdragen. De nadelige situatie die de 

verzoekende partijen met de schorsingsprocedure afgewend willen zien, moet haar oorzaak 

vinden in de bestreden beslissing. 

 

2. 

De eerste en tweede verzoekende partij melden zich als milieuverenigingen met 

rechtspersoonlijkheid. Hun statutaire doelstellingen bestaan onder meer in het behoud, het 

herstel, de ontwikkeling en het beheer van de biodiversiteit, de natuur en natuurwaarden. 

 

Is het als dusdanig correct dat de hoogdringendheid niet kan voortvloeien uit de enkele 

uitvoerbaarheid van de bestreden vergunning en evenmin uit het risico of zelfs de 

waarschijnlijkheid dat de werken uitgevoerd zijn nog voordat het tot een arrest ten gronde 

gekomen is, het doet niet afzien van de conclusie dat alvast voor de eerste en tweede 

verzoekende partij een uitspraak bij hoogdringendheid noodzakelijk of aangewezen is. De 

vergunde ontbossing ten belope van 42,71 ha plaatst hen in een precaire situatie van imminent 

dreigende, beduidende schade aan hun maatschappelijke doelstellingen. De in de bestreden 

vergunning opgenomen fasering die de ontbossing tot maximaal 10 ha per jaar begrenst, 

wettigt geen besluit in andere zin, het kappingsverbod in de periode van 15 maart tot 30 

augustus evenmin. 

 

De verklaring van de eerste en tweede tussenkomende partij dat ze niet overgaan tot de 

vergunde kap van de bomen zolang de uitspraak over het vernietigingsberoep niet gevallen 

is, leidt evenmin tot een andere conclusie. Een verklaring van de vergunninghouder om af te 

zien van de uitvoering van de vergunde werken is in beginsel een gewichtige feitelijke 

omstandigheid in de beoordeling of een zaak hoogdringend is. Omdat een op een dergelijke 

verklaring gesteund arrest niet dezelfde mate van rechtsbescherming biedt als een berechting 

prima facie van de zaak, moet dat engagement wel van de nodige waarborgen vergezeld gaan. 

In zoverre de eerste en tweede tussenkomende partij enkel maar toezeggen om het onderdeel 

van de ontbossing niet uit te voeren en voor de overige vergunde handelingen de handen vrij 

willen houden, verstrekken ze geen voldoende reden om de eerste en tweede verzoekende 

partij – die daar ter zitting ook geen genoegen mee nemen - de aan een schorsingsarrest 

verbonden rechtsbescherming te onthouden. Het mag dan zo zijn dat de af te wenden nadelige 

impact enkel aan de ontbossing verbonden wordt, het betwiste project vormt een geheel van 

met elkaar samenhangende handelingen die niet van elkaar af te zonderen zijn. Het - ter zitting 

bevestigde - voorbehoud van de eerste en tweede tussenkomende partij houdt in dat er 

vergunde handelingen gesteld kunnen worden die hoe dan ook noodzakelijk samenhangen 
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met en voorafgaan aan de ontbossing. De aan voorbehoud onderworpen verklaring wordt niet 

in aanmerking genomen. 

 

Het blijkt dat de definitieve uitspraak van de OVAM over het bodemsaneringsproject op korte 

termijn – ter zitting wordt oktober of november 2022 vermeld – verwacht wordt, alleszins 

voordat de vernietigingsprocedure haar beslag gekregen heeft. De verklaring dat hoe dan ook 

de beslissing van OVAM afgewacht moet worden, is evenmin dienstig om de 

hoogdringendheid te weerleggen. 

 

3. 

Voor de eerste en tweede verzoekende partij is de schorsingsvoorwaarde van een 

aangetoonde hoogdringendheid vervuld. 

B. Ernstige middelen – derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

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

- artikel 4, derde lid van het Verdrag betreffende de Europese Unie (vervolgens: VEU); 

- de artikelen 10, 14, 20, 22 en 23 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 

met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (vervolgens : Soortenbesluit), in 

samenhang gelezen met artikel 6, tweede, derde en vierde lid van richtlijn 92/43/EEG van 

de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 

flora en fauna (vervolgens: Habitatrichtlijn); 

- de artikelen 5 en 9 van richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (vervolgens: Vogelrichtlijn); 

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

de bestuurshandelingen (vervolgens: Motiveringswet); 

- het beginsel van de materiële motivering en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en  

- het voorzorgsbeginsel zoals onder meer vervat in het decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid (vervolgens: DABM). 

 

De verzoekende partijen lichten voorafgaand aan de middelonderdelen toe dat ze in de 

vergunningsprocedure al uitvoerig op de grote rijkdom aan avifauna, en andere bedreigde dier- 

en plantensoorten in het gebied gewezen hebben. Dat wordt in de bestreden beslissing ook 

niet betwist, waarin (minstens) de aanwezigheid van de rugstreeppad, kamsalamander en 
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gevlekte orchis en de nood aan een afwijking voor die soorten erkend wordt. De avifauna 

ontspringen op vreemde wijze aan de toepassing van artikel 14 van het Soortenbesluit. Het 

behoeft volgens de verzoekende partijen geen betoog dat het alluviale bos waaronder het 

elzenbroekbos en het pionierswilgenbos, en de onmiddellijke omgeving van het rietveld, hoe 

dan ook een waardevolle habitat vormen voor heel wat bedreigde wilde vogels en 

vleermuissoorten. Dat volgt uit de omvang van het gebied en de decennialang ongestoorde 

ontwikkeling van de natuur. Aan de bestreden beslissing is er geen concrete inventarisatie 

voorafgegaan welke vleermuissoorten en wilde vogels hun rust- en voortplantingsplaatsen in 

het gebied hebben, wat van manifeste onzorgvuldigheid getuigt en niet strookt met het 

voorzorgsbeginsel. Een eventuele verwijzing naar de timing van de werken (buiten het 

broedseizoen) en uitwijkplaatsen kan dat niet remediëren. 

 

In een eerste middelonderdeel stellen de verzoekende partijen dat de bestreden beslissing 

exclusief focust op nesten en voortplantingsplaatsen, en “kolonies”. De verwerende partij 

verliest uit het oog dat ook rustplaatsen – een extensief te interpreteren begrip - onder de 

bescherming van artikel 14, §1 van het Soortenbesluit vallen. Daar had nader onderzoek naar 

moeten worden verricht, temeer vanwege de aanwezigheid van meerdere vleermuissoorten 

die redelijkerwijs effectief rustplaatsen in het gebied hebben. Ook de passende beoordeling 

en het project-MER bieden op dat punt geen nadere inzichten. 

 

In een tweede middelonderdeel betogen de verzoekende partijen dat er een manifeste nood 

aan nader onderzoek naar nesten en voortplantingsplaatsen van beschermde wilde vogels en 

vleermuissoorten in het projectgebied bestond. De bestreden beslissing hinkt op twee 

gedachten. De waarneming van een heleboel wilde vogels en vleermuissoorten in het 

projectgebied wordt erkend, maar in een pennentrek wordt de kans op nesten en 

voortplantingsplaatsen weggeschreven. De motieven in de bestreden beslissing, de 

voorgaande rapporten en adviezen lijken een verkeerde invulling van de voorzorgsbenadering 

in te houden. De te volgen voorzorgsbenadering blijkt uit de arresten van 2 juli 2020 en van 28 

oktober 2021 van het Hof van Justitie. Ook rust- en voortplantingsplaatsen die niet meer door 

beschermde soorten ingenomen worden, mogen niet worden beschadigd of vernield als er een 

voldoende grote kans bestaat dat de betrokken soort ernaar zal terugkeren. 

 

Er moet dan ook duidelijkheid over het gebruik van de rust- of voortplantingsplaatsen van de 

vleermuizen en wilde vogels (onder meer buizerd, bosuil, grote bonte specht en zwarte wouw) 

in het projectgebied worden geschapen. De bestreden beslissing draait de zaken om. Zonder 

verdere inventarisatie neemt de verwerende partij aan dat de “jonge” leeftijd van het bos 

“slechts in beperkte mate broed en nestgelegenheid aan holenbewonende soorten biedt”. Er 
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wordt verkeerdelijk aangenomen dat de bescherming van leefgebieden enkel van toepassing 

is op nesten, rust- en voortplantingsplaatsen waarvan het gebruik de voorbije jaren 

onmiskenbaar vastgesteld is, zonder rekening te houden met de kans dat bepaalde potentieel 

interessante plekken wel door beschermde soorten gebruikt worden. 

 

Dat er een gerede kans daartoe bestaat, staat niet ter discussie. De verzoekende partijen 

wijzen onder meer op hun fotomateriaal en andere objectief-verifieerbare informatie 

neergelegd in de vergunningsprocedure over de aanwezigheid van verschillende wilde 

vogelsoorten die in het projectgebied broeden en wiens nesten het hele jaar door beschermd 

blijven. De bestreden beslissing levert daarover geen nadere informatie aan. 

 

De bestreden beslissing erkent ook dat er verschillende vleermuissoorten in het gebied 

aanwezig zijn. Zonder bijkomende inventarisatie besluit de verwerende partij dat het “weinig 

waarschijnlijk” is dat er kolonies van boombewonende soorten aanwezig zijn. Het is opnieuw 

duidelijk dat er bij de opmaak van het project-MER en de passende beoordeling nagelaten 

werd bijkomend onderzoek te verrichten. Dat klemt des temeer daar ANB in zijn adviezen van 

27 maart 2019 en 27 september 2019 duidelijk aangestuurd heeft op een bijkomende 

inventarisatie van de beschermde soorten in het gebied in het licht van de aard van het gebied 

en de omvang van de aangevraagde werkzaamheden en vegetatiewijzigingen. Ook het 

fotomateriaal betreffende de holtes in de dode bomen - die duidelijk wijzen op de reële 

mogelijkheid van rust- en voortplantingsplaatsen van vleermuissoorten en de aanwezigheid 

van beschermde vogelnesten – hadden volgens de verzoekende partijen tot nader onderzoek 

moeten aanzetten. 

 

In een derde onderdeel zetten de verzoekende partijen uiteen dat de verwerende partij ten 

onrechte niet focust op de omgeving van de rust- en voortplantingsplaatsen van de in het 

gebied aanwezige vleermuizen en wilde vogels. De verzoekende partijen verwijzen opnieuw 

naar het arrest van 28 oktober 2021 van het Hof van Justitie. Ter wille van een effectieve 

bescherming moet ook de ruimere omgeving worden beschermd. In de interpretatie van het 

vernietigingsverbod in artikel 14 van het Soortenbesluit speelt die ruime ruimtelijke scope ook 

een rol. De bestreden beslissing neemt gemakshalve aan dat de strikte bescherming beperkt 

blijft tot de gekende rust- en voortplantingsplaatsen en dat alle zones daarbuiten, waaronder 

foerageergebieden, zonder probleem aangetast of vernield kunnen worden. Kenschetsend is 

de overweging dat de impact op de vleermuizen zich voornamelijk zal voordoen door het 

tijdelijk verlies aan foerageergebied in het projectgebied. Het lijkt indirect aan te geven, ten 

onrechte, dat die zones niet beschermd zijn. 
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In een vierde onderdeel viseren de verzoekende partijen de focus in de bestreden beslissing 

op “beperkte” potentiële broed- en nestgelegenheid voor holenbewonende avifauna. Die 

beoordeling blijkt beperkte beschadigingen te aanvaarden en lijkt dus uit te gaan van een 

schade- of significantiedrempel die niet mag spelen bij de toepassing van de artikelen 10 en 

14 van het Soortenbesluit, zoals geïnterpreteerd in het licht van artikel 12, eerste lid van de 

Habitatrichtlijn en artikel 5 van de Vogelrichtlijn. Het klemt ook met het al vermelde arrest van 

28 oktober 2021 van het Hof van Justitie waarin de begrippen “beschadiging” (achteruitgang) 

en “vernieling” (verdwijnen) een ruime uitlegging krijgen. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat de bestreden beslissing wel degelijk voldoende aandacht 

schenkt aan de impact die de werken op de aanwezige fauna en flora zouden hebben. Ook 

werd er in voldoende mate nagegaan in welke mate een (mogelijke) impact opgevangen zou 

worden. De verwerende partij citeert uit de motivering in de bestreden beslissing om daarvan 

te overtuigen. Er moet worden vastgesteld dat de vergunningsplichtige activiteit geen 

betekenisvolle aantasting inhoudt voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale 

beschermingszone op voorwaarde dat de milderende maatregelen nageleefd worden. Dat is 

op een correcte wijze onderzocht en ook afdoende gemotiveerd. De verwerende partij neemt 

de strikte naleving van alle maatregelen uit de passende beoordeling op in de voorwaarden 

van de bestreden beslissing. 

 

3. 

In haar repliek benadrukt de eerste tussenkomende partij voorafgaand dat het derde middel 

onontvankelijk is in zoverre het uit artikel 6, tweede lid van de Habitatrichtlijn geput is. De 

verzoekende partijen kunnen zich maar beroepen op een schending van de Habitatrichtlijn 

voor zover de richtlijn niet, niet tijdig of op foutieve wijze in het intern recht omgezet zou zijn, 

waartoe ze niets aanvoeren. Eenzelfde vaststelling geldt voor de vermeende schending van 

de artikelen 5 en 9 van de Vogelrichtlijn. De eerste tussenkomende partij vervolgt dat het 

middel nergens uiteenzet waarom artikel 4, derde lid VEU, en de artikelen 20, 22 en 23 van 

het Soortenbesluit. geschonden zijn. Ook in zoverre is het middel onontvankelijk. 

 

Vervolgens merkt de eerste tussenkomende partij op dat de verzoekende partijen hun middel 

hoofdzakelijk stoelen op de verstoring van de aanwezige vleermuissoorten. Sporadisch 

verwijzen ze naar de aanwezige vogels, zij het zonder duidelijke toelichting of concretisering. 

Het komt nochtans aan de verzoekende partijen toe om aan te tonen dat er wel degelijk een 

verstoring in de zin van het Soortenbesluit ten opzichte van de vogels aangenomen kan 

worden. Het louter aanvoeren van overvliegende of aanwezige vogels volstaat niet om een 
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schending van de aangevoerde bepalingen aan te tonen. De eerste tussenkomende partij 

beperkt zich in haar antwoord op het middel om die reden hoofdzakelijk tot de beoordeling 

over fauna waar het de aanwezige vleermuissoorten betreft. 

 

Eensluidend met de verwerende partij antwoordt de eerste tussenkomende partij dat de 

bestreden beslissing wel degelijk voldoende aandacht schenkt aan de impact die de werken 

op de aanwezige fauna en flora zouden hebben, en dat er in voldoende mate nagegaan werd 

in welke mate een (mogelijke) impact opgevangen zou worden. 

 

Het MER en de passende beoordeling voor de tijdelijke overslaginfrastructuur bevatten een 

nauwgezet onderzoek van de mogelijke milieueffecten en de schade aan de natuur ten 

gevolge van de aangevraagde handelingen. De eerste tussenkomende partij geeft daartoe 

voorbeelden van een hele reeks zorgvuldige onderzoeken van de daartoe bevoegde 

instanties. Die onderzoeken nemen onder meer een inventarisatie op van de aanwezige 

diersoorten. De bestreden beslissing is mee op basis van die onderzoeken genomen. Om 

daarvan te overtuigen, citeert de eerste tussenkomende partij uit de motivering in de bestreden 

beslissing (het ecowerkplan, het ecovoortgangsrapport, de fasering, de avifauna, de buiten het 

uitgebreide broedseizoen te organiseren ontbossing). Ze haalt vervolgens de concrete 

maatregelen aan die de bestreden beslissing ten behoeve van avifauna oplegt. ANB is dat 

minstens impliciet bijgetreden waar het tot driemaal toe een gunstig advies verstrekt heeft. 

Een formele motivering is in de bestreden beslissing ontegensprekelijk aanwezig. 

 

Lezing van bijlage I bij het Soortenbesluit leert alvast dat de aanwezige vogelsoorten maar 

onder te brengen zijn onder categorie twee van voornoemde bijlage en ook enkel gebruik 

kunnen maken van de generieke beschermingsregels. De verzoekende partijen wijzen 

bijkomend nog op waarnemingen van andere beschermde vogels, zoals de bosuil, de buizerd, 

de grote bonte specht en de zwarte wouw. Daarvoor geldt dezelfde vaststelling. Enkel de 

aanwezige vleermuissoorten zijn onder categorie drie van bijlage I bij het Soortenbesluit 

beschermd. 

 

Wat de beschermde vogelsoorten betreft, wijst de eerste tussenkomende partij op de strikte 

lezing van artikel 14, §1 van het Soortenbesluit. Die bepaling spreekt enkel over het opzettelijk 

vernielen, beschadigen of wegnemen van de nesten van beschermde vogelsoorten. De 

verwijzing naar voortplantingsplaatsen of rustplaatsen uit het tweede zinsdeel heeft enkel 

betrekking op andere beschermde diersoorten dan vogels. Voor de beschermde vogelsoorten 

genieten aldus enkel de nesten een strikte bescherming. Het leefgebied an sich wordt niet 

rechtstreeks beschermd. Om een opzettelijke vernieling van de beschermde vogelsoorten te 
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verhinderen, wordt er in de bestreden beslissing, in overeenstemming met de onderzoeken in 

het MER, uitdrukkelijk voorgenomen dat de aldaar vooropgestelde maatregelen nageleefd 

moeten worden. Daarmee vermijdt de bestreden beslissing dat er een opzettelijke verstoring 

of vernietiging van de nesten kan plaatsvinden. 

 

Wat de beschermde vleermuissoorten betreft, opgenomen in categorie 3 van bijlage I bij het 

Soortenbesluit, wijst de eerste tussenkomende partij op de foutieve insteken van de 

verzoekende partijen. In eerste instantie benadrukt ze dat de werkzaamheden in het 

projectgebied van tijdelijke aard zijn en dat er na de werken terug actief bebost wordt. Er zou 

dan ook in geen geval sprake kunnen zijn van een permanente vernieling van de rust- en 

voortplantingsplaatsen van de aanwezige avifauna. Bovendien gebeuren zowel de ontbossing 

als de bebossing gefaseerd en is er dus geenszins sprake van een grootschalige kaalkap bij 

het begin en herbebossing bij het eind, maar veeleer van een door het gebied schrijdende 

ontbossing, sanering en herbebossing. 

 

De eerste tussenkomende partij vervolgt dat er in het MER en de bijhorende onderzoeken wel 

degelijk een zekere inventarisatie van de aanwezige vleermuizen plaatsgevonden heeft. De 

bestreden beslissing spreekt ter zake enkel over een beperkte potentie voor holenbewonende 

soorten, alwaar er gesteld wordt dat de geringe dimensies in het pioniersbos geen broed- en 

nestgelegenheid verschaffen aan holenbewonende soorten. Het gaat aldus enkel om een 

theoretische gelegenheid, een potentie, maar uit onderzoek van het leefgebied blijkt dat het 

niet geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. Een dergelijk pioniersbos met volstrekte 

afwezigheid van bomen van grote dimensies is niet geschikt als rustplaats of 

voortplantingsplaats voor vleermuizen aangezien er geen holtes aanwezig zijn waarin de 

dieren zich kunnen ophouden. De verzoekende partijen gaan er dan ook verkeerdelijk van uit 

dat bomen zonder meer geschikt zijn als rustplaatsen (en/of voortplantingsplaatsen) in de zin 

van artikel 14 van het Soortenbesluit. Alleszins tonen de verzoekende partijen niet aan, zo 

meent de eerste tussenkomende partij, dat de waargenomen vleermuizen inderdaad begrepen 

moeten worden als boombewonende soorten die werkelijk aanwezig zijn in het projectgebied 

en gebruik maken van de aanwezige pioniersbomen om te rusten of voort te planten. De 

loutere vaststelling dat foeragerende vleermuizen aldaar waargenomen werden, betekent 

geenszins dat ook hun voortplantings- en rustplaatsen in de zin van het Soortenbesluit 

geschonden worden. 

 

De bestreden beslissing heeft dus wel degelijk kunnen stellen dat het zeer weinig waarschijnlijk 

is dat kolonies van boombewonende soorten in het projectgebied aanwezig zijn. Als 

bijkomende maatregel legt de bestreden beslissing daarbij nog op dat de ontbossing buiten de 
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periode tussen 15 maart en 30 augustus georganiseerd wordt, waarmee de impact op 

eventuele (maar in het projectgebied niet verwachte) kraamkolonies van vleermuizen 

(voornamelijk juli tot half augustus) voorkomen wordt. 

 

Dat wordt volgens de eerste tussenkomende partij nog door het gunstig advies van ANB 

versterkt. De eerste tussenkomende partij citeert uit het advies: “bij het uitvoeren van werken 

in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich vóór men overgaat tot de uitvoering van 

de werken van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, 

weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van 

bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als 

nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient de aanvrager contact op te nemen met het 

Agentschap voor Natuur en Bos (…).”. Op die manier worden er nogmaals maatregelen 

vooropgesteld om het verstoren van de vleermuizen tegen te gaan. 

 

Ten slotte wijst de eerste tussenkomende partij nog op de noodzakelijke 

bodemsaneringswerkzaamheden, die door een uitdrukkelijke natuurontwikkeling in het 

projectgebied gevolgd worden. Zelfs als er sprake zou zijn van een aantasting van 

voortplantingsplaatsen van vleermuizen, wat niet het geval is, wordt een en ander minstens in 

oppervlakte gecompenseerd. Het merendeel van het projectgebied wordt na de werken terug 

actief bebost met inheems loofbos en struwelen, en er wordt een aantal nieuwe natte biotopen 

gecreëerd waarvan de ecologische potenties en verbindingsfuncties verwacht worden groter 

te zijn dan in de bestaande toestand. In dat opzicht zal het dus niet komen tot een permanente 

vernieling van de rust- en voortplantingsplaatsen van de aanwezige avifauna. De bestreden 

beslissing wijst nog uitdrukkelijk op de uitwijkmogelijkheden naar de naastgelegen vijvers van 

Ceuppens, het bos van Terhagen waar wel bomen met gaten aanwezig kunnen zijn aangezien 

die bossen een heel stuk ouder zijn, naar de noordelijke plas, de noordoostelijke poel en het 

plassengebied van Natuurpunt. De verzoekende partijen kunnen dan ook niet worden 

bijgetreden waar zij voorhouden dat de ruimere omgeving van het projectgebied niet mede 

onderzocht is. 

 

4. 

De tweede tussenkomende partij voert een verweer dat grotendeels eensluidend is met dat 

van de eerste tussenkomende partij. Ze voert ook nog aan de verzoekende partijen in hun 

eerdere bezwaren niet op grond van het Soortenbesluit op de vermeende problematische 

impact op de vleermuizen gewezen hebben. Voor het eerst in het schorsings- en 

vernietigingsberoep werpen ze een schending van het Soortenbesluit op hoewel ze al lange 

tijd op de hoogte waren van de concrete voornemens met het bedoelde project. De 
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verzoekende partijen doen om die reden niet blijken van een voldoende belang bij het middel, 

onder meer in het licht van de attentieplicht uit artikel 35 DBRC-decreet. 

 

5. 

De derde en vierde tussenkomende partij voeren een verweer dat grotendeels eensluidend is 

met dat van de eerste tussenkomende partij. 

 

6. 

De vijfde tussenkomende partij werpt op dat het middel onontvankelijk is. Er moet worden 

vastgesteld dat de screeningsnota zelf niet de bestreden beslissing uitmaakt. Een eventueel 

gebrek in de motivering ervan kan dan ook niet leiden tot de nietigheid van de vergunning. 

Vervolgens verwijst de vijfde tussenkomende partij naar de nota van de verwerende partij, en 

de schriftelijke uiteenzettingen van de tussenkomende partijen. Daaruit blijkt dat het middel 

niet ernstig is. 

 

Beoordeling door de Raad 

1.1. 

De aanhef van het middel vermeldt artikel 4, derde lid VEU als geschonden geachte 

rechtsnorm zonder dat de inhoudelijke uiteenzetting enige toelichting van die schending lijkt te 

bevatten. In zoverre het middel aan de schending van die niet nader geduide verdragsbepaling 

ontleend wordt, kan de exceptie van niet-ontvankelijkheid van het middel prima facie worden 

aangenomen. 

 

1.2. 

Richtlijnen hebben in beginsel geen directe werking, tenzij de richtlijn na de omzettingstermijn 

niet of niet correct in het interne recht omgezet is, en duidelijke en onvoorwaardelijke 

bepalingen bevat die geen substantiële interne uitvoeringsmaatregelen meer vereisen om het 

gewild effect op nuttige wijze te bereiken. In zoverre het middel tot een rechtstreekse 

schending wil doen besluiten van artikel 6, tweede lid van de Habitatrichtlijn, en van de 

artikelen 5 en 9 van de Vogelrichtlijn, is het op het eerste gezicht onontvankelijk. Daarvan te 

onderscheiden is het betoog dat de omzettingsbepalingen van het Soortenbesluit in 

overeenstemming met de voornoemde artikelen van de richtlijnen uitgelegd moeten worden. 

Argumentatie die uiteenzet welke betekenis aan bepaalde begrippen in de Habitat- en 

Vogelrichtlijn toekomt om zodoende de schending van de richtlijnconform te interpreteren 

interne omzettingsbepalingen aan te tonen, is ontvankelijke wettigheidskritiek. 
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1.3. 

Artikel 35, derde lid, 3° DBRC-decreet laat niet toe dat de vernietiging uitgesproken wordt op 

grond van de schending van een norm of algemeen rechtsbeginsel, afgezien van regels die 

de openbare orde aanbelangen, als een verzoekende partij kennelijk verzuimd heeft de 

ingeroepen onwettigheid aan te voeren op het nuttige ogenblik waarop dat kon tijdens de 

bestuurlijke procedure. Als beperking op het recht van een verzoekende partij, hoewel 

belanghebbende bij een rechterlijk beroep, om een onregelmatigheid als vernietigingsmiddel aan 

de rechter voor te leggen, moet die bepaling restrictief worden toegepast. 

 

Zoals uit de bespreking prima facie van het middel nog volgt, hebben de eerste en tweede 

verzoekende partij in hun bezwaarschriften (stukken nr. 17, 18a en 18b van de inventaris) op 

de aanwezigheid van beschermde diersoorten in het projectgebied gewezen en bezwaar 

gemaakt tegen de schadelijke impact daarop van het aangevraagde project. Los van de vraag 

of de attentieplicht zich uitstrekt tot de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend 

worden, mist de aan artikel 35, derde lid, 3° DBRC-decreet ontleende exceptie van de tweede 

tussenkomende partij alleszins feitelijke grondslag. Alleen al om die reden wordt de exceptie 

verworpen. 

 

De vraag of de verzoekende partijen verder komen dan het “louter aanvoeren van 

overvliegende of aanwezige vogels”, komt in de beoordeling van de ernst van het middel aan 

bod. 

 

1.4. 

In het prima facie antwoord op het middel wordt enkel de ernst van de aangevoerde schending 

van artikel 14 van het Soortenbesluit, de in de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet 

opgenomen plicht tot een uitdrukkelijke en afdoende motivering, het beginsel van de plicht tot 

materiële motivering, het zorgvuldigheidsbeginsel en het in artikel 1.2.1, §2 DABM vervatte 

voorzorgsbeginsel onderzocht. In de huidige stand van de procedure hoeft de exceptie van 

niet-ontvankelijkheid van het middel, in de mate dat het uit de schending van de artikelen 20, 

22 en 23 van het Soortenbesluit genomen wordt, niet te worden beantwoord. 

 

1.5. 

De vijfde tussenkomende partij voert als exceptie nog aan dat de screeningsnota zelf niet de 

bestreden beslissing uitmaakt. Waarom dat een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 

middel kan uitmaken, houdt ze voor zich. De exceptie wordt verworpen. 
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2. 

Artikel 14, §1 van het Soortenbesluit stelt een verbod in op het opzettelijk vernielen, 

beschadigen of wegnemen van nesten van beschermde vogelsoorten, of van voortplantings- 

of rustplaatsen van andere beschermde diersoorten dan vogels. 

 

Artikel 14, §2 van het besluit specificeert wanneer een handeling onder meer geacht wordt 

onopzettelijk te zijn, met name wanneer de verantwoordelijke voor de handeling niet wist en 

redelijkerwijze niet hoorde te weten dat die handeling kon leiden tot het vernielen, beschadigen 

of wegnemen van nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde diersoorten, 

zij het dat de verbodsbepalingen wel van toepassing zijn op onopzettelijke handelingen als het 

gaat om de diersoorten opgenomen in categorie 3 van bijlage 1. 

 

Onder “nesten” begrijpt artikel 14, §3 van het Soortenbesluit “de bewoonde nesten, de nesten 

die in aanbouw zijn als voorbereiding op het komende broedseizoen, alsook de nesten die in 

de regel jaar na jaar tijdens het broedseizoen hergebruikt worden”. 

 

Artikel 1, 7° van het Soortenbesluit definieert “rustplaats” als “een plaats die essentieel is voor 

het behoud van een dier of een groep van dieren als ze niet actief zijn, ook al wordt die plaats 

niet permanent gebruikt”. De in artikel 14 van het Soortenbesluit aan rustplaatsen geboden 

bescherming omvat ook rustplaatsen die niet meer bewoond worden als de kans voldoende 

groot is dat de diersoort naar die plaatsen zal terugkeren. 

 

Luidens artikel 1, 8° van het Soortenbesluit is een “voortplantingsplaats” te verstaan als “een 

plaats die door een dier wordt gebruikt om te paren en zich voort te planten, alsook de 

onmiddellijke omgeving van die plaats, als die nodig is voor de eerste levensfasen van de 

jongen van dat dier”. De in artikel 14 van het Soortenbesluit aan een voortplantingsplaats 

verbonden bescherming blijft gelden zolang dat noodzakelijk is om een beschermde diersoort 

in staat te stellen zich met succes voort te planten. De bescherming strekt zich ook uit tot 

plaatsen die niet meer bewoond worden als de kans voldoende groot is dat de diersoort naar 

die plaatsen zal terugkeren. 

 

Zoals bepaald in artikel 2.1.2, §1 DABM, moet het milieubeleid, gebaseerd op een afweging 

van de verschillende maatschappelijke activiteiten, naar een hoog beschermingsniveau 

streven, en onder meer berusten op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief 

handelen. 
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3. 

In de bestreden beslissing wordt enkel voor de kamsalamander en de rugstreeppad als 

beschermde diersoorten de toepasselijkheid van de in artikel 14 van het Soortenbesluit 

gestelde verbodsbepalingen en de noodzaak van een (nadien nog te verlenen) afwijking 

daarop aangenomen. Als beschermde plantsoort wordt de gevlekte orchis vermeld. 

 

Tot zijn essentie teruggebracht, voert het middel aan dat de bescherming van rustplaatsen 

genegeerd wordt, dat het aanvraagdossier onvoldoende (actuele) gegevens bevat voor een 

met kennis van zaken uitgevoerde soortentoets en dat de avifauna veronachtzaamd worden, 

dat de verwerende partij geen oog heeft voor de ook beschermde onmiddellijke omgeving van 

de rust- en voortplantingsplaatsen, en dat ze “beperkte schade” aan beschermde leefgebieden 

op de koop toe neemt. 

 

4. 

Uit een prima facie lezing van hun bezwaarschriften mag blijken dat de eerste en tweede 

verzoekende partij onder meer als bezwaar de schadelijke impact van de aanvraag op de 

habitat van de beschermde soorten in het projectgebied en de omgeving daarvan gevestigd 

hebben. De bezwaarschriften maken onder meer gewag van “vogelrichtlijnsoorten” 

(woudaapje, ijsvogel, blauwborst, wespendief…), vleermuissoorten (ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger, rosse vleermuis…), amfibieën (onder meer kamsalamander en rugstreeppad) en 

verschillende orchideeënsoorten. De eerste en tweede verzoekende partij hebben daarbij als 

bezwaar doen gelden dat de aanvraag geen grondige inventarisatie bevat van de aanwezige 

soorten en hun nesten, rust- en broedplaatsen. Zo te zien hebben ze ook eigen uitgebreide 

onderzoeksgegevens en fotomateriaal als bijlagen bij hun bezwaarschriften gevoegd om van 

hun bezwaren te overtuigen. 

 

In het licht van de omvang van het projectgebied, de hoge natuurwaarde ervan en de geplande 

werken heeft ANB al in de kennisgevingsfase van de MER-procedure, in zijn advies van 27 

maart 2017, tot de nood aan een oordeelkundige terreininventarisatie besloten. Aan het 

ongunstig advies van 27 september 2019 van ANB over het ontwerp van project-MER ligt 

onder meer de ontoereikend bevonden inventarisatie ten grondslag, ook waar het de 

vleermuisinventarisatie betreft. 

 

5. 

Waar ze de impact van de aanvraag op de avifauna aan een beoordeling onderwerpt, 

overweegt de verwerende partij in de bestreden beslissing dat de levende en dode bomen in 

het pioniersbos overwegend nog “geringe dimensies” hebben en daarom maar “in beperkte 
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mate” broed- en nestgelegenheid aan holenbewonende soorten bieden. De motivering 

vervolgt dat de in het projectgebied waargenomen vleermuissoorten “wellicht” in de 

gevarieerde groene omgeving en boven de waterplassen foerageren, maar dat het “weinig 

waarschijnlijk” is dat kolonies van boombewonende soorten (met name de rosse vleermuis en 

de bosvleermuis) in het projectgebied aanwezig zijn. Daaraan voegt de verwerende partij toe 

dat de impact op vleermuizen zich voornamelijk zal voordoen ten gevolge van het tijdelijk 

verlies van het foerageergebied in het projectgebied en dat er tijdens de werken voldoende 

uitwijkmogelijkheden bestaan. 

 

6. 

In de huidige stand van het geding, binnen het onderzoek prima facie waartoe de 

schorsingsprocedure verplicht, maken de verzoekende partijen aannemelijk dat de 

verwerende partij zich niet met de nodige kennis van zaken heeft kunnen uitspreken over de 

aan- of afwezigheid van nesten van beschermde vogels of van voortplantingsplaatsen van 

vleermuizen in het te rooien bos. Het is daarbij ook niet duidelijk of de verwerende partij er zich 

in haar beoordeling rekenschap van gegeven heeft dat de bescherming zich ook uitstrekt tot 

verlaten voortplantingsplaatsen als er een aanzienlijke kans bestaat dat de beschermde soort 

(vleermuizen) naar die plaatsen terugkeren. Het met stukken ondersteund en gedocumenteerd 

betoog van de verzoekende partijen vertoont de in een kort geding vereiste hoge graad van 

evidentie om het als ernstig te aanvaarden. De verwerende partij heeft het in de bestreden 

beslissing ook enkel over nesten en voortplantingsplaatsen. Het woord “rustplaats” lijkt in de 

bestreden beslissing niet een keer te vallen. Rustplaatsen, als beschermd onderdeel van 

leefgebied, hebben nochtans een van voortplantingsplaatsen onderscheiden betekenis en 

finaliteit. 

 

De conclusie van de verwerende partij dat de boskap, waar het de avifauna betreft, niet onder 

de in artikel 14 van het Soortenbesluit gestelde verbodsbepalingen valt, lijkt vooral op 

assumpties te berusten en wordt vooralsnog niet aangenomen. Wat meer is, de motivering 

laat zich lezen als een erkenning dat de aanvraag tot vernieling of beschadiging van nesten of 

broedplaatsen leidt. Alleen wordt dat aanvaardbaar bevonden omdat het maar “in beperkte 

mate” is. Nog terzijde gelaten wat ze dan onder “beperkte mate” verstaat, lijkt de verwerende 

partij daarmee als het ware een schadegrens te hanteren die niet figureert in de in artikel 14 

van het Soortenbesluit verplicht gestelde soortentoets. Waar de eerste tussenkomende partij 

in de motivering leest dat het pioniersbos “geen” broed- en nestgelegenheid aan 

holenbewonende soorten verschaft, geeft ze een foute lezing aan wat er in de bestreden 

beslissing staat. 
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Voor zover de tussenkomende partijen de “tijdelijke aard” van de werkzaamheden in het 

projectgebied beklemtonen, wordt er opgemerkt dat de ontbossing als dusdanig niet van 

“tijdelijke aard” is maar een definitieve, onherroepelijke situatie uitmaakt. Het doet zo te zien 

niet ter zake dat de ontbossing gefaseerd verloopt. Aangezien het bestaan van leefgebieden 

van beschermde soorten op het eerste gezicht niet naar behoren onderzocht is, kan elke fase 

van de ontbossing een beschadiging of vernieling van nesten, voortplantings- of rustplaatsen 

betekenen. Of de ontbossing gefaseerd dan wel “door een grootschalige kaalkap” voltrokken 

wordt, het eindresultaat voor aanwezige leefgebieden van beschermde soorten lijkt telkens 

ook hetzelfde te zijn. 

 

Enkel evenwaardige maatregelen die de ecologische functionaliteit van nesten, voortplantings- 

of rustplaatsen handhaven, kunnen een ongunstige soortentoets afwenden. De herbebossing 

en natuurontwikkeling die in het vooruitzicht gesteld worden, kunnen alsdan niet in aanmerking 

worden genomen om te beoordelen of het project al dan niet buiten het bereik van de verboden 

van artikel 14, §1 van het Soortenbesluit blijft. De nagestreefde bodemsanering kan evenmin 

dienstig worden aangewend. De noodzaak van bodemsanering wordt een relevant argument 

nadat de toepasselijkheid van de verbodsbepalingen vastgesteld is, maar is geen relevant 

argument om te beoordelen of die verbodsbepalingen van toepassing zijn. 

 

De tussenkomende partijen zoeken tevergeefs steun in de voorwaardelijk gunstige adviezen 

die ANB in de vergunningsprocedure uitgebracht heeft. In zoverre ANB een onderzoek vraagt 

of er nesten of vleermuizen aanwezig zijn “vóór de werken beginnen”, laat zich dat veeleer 

lezen als een argument pro dan contra de kritiek van de verzoekende partijen, met name dat 

de verwerende partij tot de afgifte van de vergunning beslist heeft zonder te beschikken over 

een gedegen actuele inventarisatie. 

 

7. 

Het middel is in de aangegeven mate ernstig. 
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V. Beslissing 

1. Het verzoek tot tussenkomst van het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Rumst, en van de gemeente Rumst is ontvankelijk voor de behandeling van de 

vordering tot schorsing. 

 

2. Het verzoek tot tussenkomst van het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Boom is ontvankelijk voor de behandeling van de vordering tot schorsing. 

 

3. De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing wordt geschorst. 

 

4. De uitspraak over de kosten wordt tot de beslissing over de vordering tot vernietiging 

uitgesteld. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 27 oktober 2022 door de negende kamer. 

 

 

 

 

De griffier, De voorzitter van de negende kamer, 

Lana VAN BRABANDT Geert DE WOLF 

 


