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Graszodenproducent rijdt 
zich vast in de mest
RvVb 26 mei 2020, nr. RvVb-A-1920-0875, vzw Limburgse Milieukoepel

Op 29 mei 2019 oordeelde de Nederlandse Raad van State (RvS) dat het Nederlandse 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldeed aan de vereisten van artikel 6, lid 3 van de 
Habitatrichtlijn dat een passende beoordeling oplegt wanneer een project significante gevolgen 
kan hebben voor een Natura 2000-gebied.1 Dit ophefmakende arrest bracht tienduizenden 
projecten in Nederland in het gedrang. Voor activiteiten met stikstofdepositie kon het PAS 
immers niet langer fungeren als toestemmingsbasis. Niettegenstaande er implicaties waren 
voor tal van sectoren, waren het toch vooral de Nederlandse boeren die op straat kwamen om te 
protesteren tegen deze ‘stikstofrechtspraak’.2 Nader bekeken had de landbouwsector misschien 
ook wel het meeste reden tot klagen. 

Op 29 mei 2019 deed de Nederlandse 
RvS immers ook uitspraak over een met 
het stikstof(arrest) samenhangende 
zaak die weliswaar minder media-aan-
dacht kreeg, maar daarom niet minder 
relevant is voor de landbouwpraktijk. 
Meer specifiek sprak de RvS zich ook 
negatief uit over de verenigbaarheid van 
de Habitatrichtlijn met de categorale 
vrijstelling van de vergunningsplicht en 
dus van de individuele passende be-
oordeling voor het bemesten van grond 
en het weiden van vee.3 Aangezien de 
Nederlandse RvS zich voor zijn ‘stik-
stof- en mestrechtspraak’ steunde op 
prejudiciële rechtspraak van het Hof 
van Justitie (HvJ), was het een kwestie 
van tijd vooraleer de rechtscolleges in 
ons landje zich daarover ook zouden 
moeten buigen.4 Het hier besproken 
arrest van de Raad voor Vergunnings-
betwistingen (RvVb) toont aan dat deze 
‘mestrechtspraak’ inderdaad ook meer 

en meer in Vlaanderen ingang begint 
te vinden.

Raad van State: stand van zaken en 
doorkijk”, TOO 2020, 166-181.

4 Hendrik SCHOUKENS wees er in 
een vorige uitgave van STORM al 
op dat het arrest van de RvVb van 
5  november 2019 met nummer 
RvVb-A-1920-0220 (indirect) een 
significante klap aan het Vlaamse 
PAS-beleid had uitgedeeld. In het 
arrest – waarbij een omgevingsver-
gunning voor het bouwen van twee 
pluimveestallen voor 82.000 kippen 
werd vernietigd niettegenstaande 
het aangevraagde onder de signi-
ficantiedrempel van 5  % van de 
kritische depositiewaarde van het 
meest gevoelige habitattype bleef –  
gaf de RvVb immers aan dat in de 
vergunningsbeslissing onvoldoen-
de was gemotiveerd hoe, zeker in het 
licht van de cijfers die de Nederland-
se overheden hadden bijgebracht, 
met wetenschappelijke zekerheid tot 
het besluit kon worden gekomen dat 
het aangevraagde geen significante 
gevolgen zou kunnen hebben voor 
de speciale beschermingszone Kem-
penland-West (H. SCHOUKENS, “De 
Nederlandse stikstofstorm waait de 
grens geruisloos over: ligt een ‘bouw-
stop’ ook in Vlaanderen around the 
corner?”, STORM 2019/4, bijdrage 13).

1 Nederlandse RvS van 29 mei 2019 
met zaaknummer 201600614/3.

2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Boeren-
protest_2019-2020.

3 De Nederlandse Raad van State 
steunde zich voor zijn arresten op 
prejudiciële rechtspraak van het Hof 
van Justitie (HvJ 8 november 2018, 
nrs. C-293/17 en C-294/17).

 Voor een toelichting bij deze arresten, 
zie o.m. H. SCHOUKENS, “Stikstofde-
positie en de EU-Habitatrichtlijn na 
het PAS-arrest van 7 november 2018: 
limieten aan de groei of business as 
usual?”, TMR 2019, 376-447; R. FRINS, 
“De beoordeling van het Nederland-
se programma aanpak stikstof door 
het Hof van Justitie: lof of sof?”, TOO 
2018, 480-486; R. FRINS, “Zit Neder-
land op slot sinds de PAS-uitspraken 
van de Raad van State?”, TOO 2019, 
268-284; R. FRINS, “Een jaar na de 
PAS-uitspraken van de Nederlandse 

https://dbrc.be/sites/default/files/atoms/files/RVVB.A.1920.0875.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenprotest_2019-2020
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenprotest_2019-2020
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Mestrechtspraak dwarrelt 
neer in Vlaanderen…
In het prejudicieel arrest van 8 novem-
ber 2018 had het HvJ aangegeven dat 
beweiden en bemesten kunnen worden 
aangemerkt als een ‘project’ in de zin 
van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn. 
In tegenstelling tot bij de definitie van 
het begrip ‘project’ in de MER-Richtlijn,5 
vereist deze bepaling immers niet dat 
het moet gaan om werken, ingrepen 
die de materiële toestand veranderen 
of ingrepen in het natuurlijk milieu.6 
Bepalend criterium om aangemerkt 
te worden als project in de zin van ar-
tikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn is 
of die activiteiten significante gevol-
gen kunnen hebben voor een Natura 

2000-gebied. Zo ja, dan is er sprake 
van een project. 

In een arrest van de RvS van 29 oktober 
2019 vindt men een eerste (Vlaamse) 
repercussie terug van deze Europese 
rechtspraak.7 De RvS vernietigt een 
milieuvergunning voor een co-vergis-
tingsinstallatie omdat in de passende 
beoordeling enkel rekening was gehou-
den met de effecten van deze installatie 

6 Overigens verwijst het HvJ in zijn 
arrest naar de conclusie van de 
advocaat-generaal die niet uitsluit 
dat het weiden van vee en het op 
of in de bodem brengen van mest-
stoffen onder het begrip ‘project’ 
in de zin van artikel 1, lid 2, a) van de 
MER-Richtlijn valt. Bemesting kan 
immers de eigenschappen van de 
bodem veranderen, die immers met 
voedingsstoffen wordt verrijkt, en 
kan dus een ingreep in de zin van dat 
artikel 1, lid 2, a) zijn waardoor de ma-
teriële toestand van de plaats wijzigt. 
Wat beweiding betreft, kan het aan-
leggen van een weide overeenkomen 
met ‘de uitvoering van bouwwerken 
of de totstandbrenging van andere 
installaties of werken’ als bedoeld in 
die bepaling, met name indien er bij 
die uitvoering sprake is van de onver-
mijdelijke of geplande ontwikkeling 
van een dergelijke weide.

7 RvS 29 oktober 2019, nr. 245.957, vzw 
Natuurpunt Beheer.

5 Artikel  1, lid 2 a) van de Richtlijn 
2011/92/EU van 13 december 2011 
van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de milieueffectbe-
oordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten.
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en niet met de (cumulatieve) effecten 
van de bemestingsactiviteiten. Tussen 
de lijnen door laat de RvS hier reeds 
verstaan dat bemesten een project is 
in de zin van artikel 6, lid 3 van de Habi-
tatrichtlijn: ‘De leemte in de passende 
beoordeling komt eveneens tot uiting 
in de bestreden beslissing, die de sig-
nificante effecten uitgaande van de 
co-vergistingsinstallatie beoordeelt, 
en die tot slot, wat de ‘bemestings-
activiteiten’ betreft, oordeelt dat ‘dit 
buiten het beoordelingskader van de 
milieuvergunning valt’. De overweging 
(…) met betrekking tot ‘bemesting’ (…) 
betekent niet dat deze activiteit of dit 
‘project’ in het licht van artikel 36ter van 
het natuurbehouddecreet respectieve-
lijk artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn 
dan ook maar uit de (passende) be-
oordeling moet worden gesloten. (…) 
Door de bemestingsproblematiek van 
het aangevraagde ‘project’ af te split-
sen, terwijl in elk geval het verspreiden 
van het geproduceerde digestaat op 
de omliggende gronden van het land-
bouwbedrijf onlosmakelijk verbonden 
is met de exploitatie van de co-vergis-
tingsinstallatie, kon de milieuvergun-
nende overheid er niet van uitgaan dat 
er geen redelijke twijfel bestond dat het 
project geen schadelijke gevolgen zou 
hebben voor de natuurlijke kenmerken 
van het betrokken gebied’. 

Een meer expliciete bevestiging van het 
feit dat bemesten een project is in de 
zin van de Habitatrichtlijn vinden we wel 
terug in het hier besproken arrest van de 
RvVb van 26 mei 2020.

…en blijft er liggen
Het verhaal achter het arrest speelt zich 
af in het Limburgse Molenbeersel, een 
deelgemeente van Kinrooi. In de zomer 

van 2018 dient een graszodenprodu-
cent een omgevingsvergunningsaan-
vraag in voor de ‘verandering van een 
bestaande vergunde inrichting (pro-
ductie van graszoden) door wijziging 
en uitbreiding (2 bijkomende rubrieken: 
28.2.c.1°: opslag mest en 45.14.3°: los-
se granen) met een opslagplaats voor 
dierlijke mest (3200 m³) en de opslag 
van losse granen en groenvoeders 
(2550 m³)’. De ligging van het terrein 
waarop de aanvraag betrekking heeft, 
laat alvast vermoeden dat het geen evi-
dent vergunningenparcours zal worden. 
De inrichting situeert zich immers te 
midden van beschermde natuur: volle-
dig in Habitat-8 en Vogelrichtlijngebied9 
en omgeven door VEN-gebied. Daar-
naast kent het gewestplan Limburgs 
Maasland aan de betreffende percelen 
de (aanvullende) bestemming ‘agrarisch 
gebied met ecologisch belang’ toe10 
en ligt het terrein ook deels in effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Ondanks 
deze complicerende factoren stelt er 
zich aanvankelijk geen probleem voor 
de aanvrager. Het Agentschap Natuur 
en Bos (ANB) adviseert geen significant 
negatieve effecten te verwachten voor 
de speciale beschermingszones en na 
een gunstig advies van de provincia-
le omgevingsvergunningscommissie 
bekomt de grasproducent zijn omge-
vingsvergunning van de deputatie van 
de provincie Limburg. Voordien had ook 
in eerste aanleg het college van bur-
gemeester en schepenen van de ge-
meente Kinrooi de vergunning verleend. 
De vzw Limburgse Milieukoepel − een 
milieuvereniging die eerder ook al het 
administratief beroep bij de deputatie 
had ingesteld − laat het daar evenwel 
niet bij en trekt met het dossier naar 
de RvVb om een vernietiging van de 
vergunning te bekomen.

In de procedure voor de RvVb komt 
het problematische karakter van de 
ligging van de inrichting te midden van 
beschermde natuur wel volop tot ui-
ting. De milieuvereniging werpt in haar 
beroep immers een schending op van 
de artikelen 26bis, §§ 1-2 en artikel 36ter, 
§§ 3-4 van het Natuurbehoudsdecreet: 
de aanvraag zou ten onrechte niet aan 
een passende beoordeling met be-
trekking tot de betekenisvolle effecten 
voor de speciale beschermingszones 
zijn onderworpen en er zou geen reke-
ning zijn gehouden met het feit dat de 
exploitatie zich afspeelt in en naast een 
VEN-gebied. 

In het arrest geeft de RvVb aan dat niet-
tegenstaande het ANB te beschouwen 
is als een deskundig orgaan dat over 
de vereiste expertise beschikt om te 
adviseren over de overeenstemming 
van het aangevraagde project met 
voornoemde artikelen uit het Natuur-
behoudsdecreet, ook dit advies van 
ANB inhoudelijke of formele gebreken 
kan vertonen. De RvVb stelt vast dat het 
ANB bij het adviseren van het dossier 
enkel artikel 35, § 4 en niet artikel 38, 

8 Met name het Habitatrichtlijngebied 
BE2200033 ‘Abeek met aangrenzen-
de moerasgebieden’.

9 Met name het Vogelrichtlijngebied 
BE2221314 ‘Hamonterheide, Hage-
ven, Buitenheide, Stamprooierbroek 
en Mariahof’.

10 Artikel  2 van dit gewestplan geeft 
aan dat de ‘agrarische gebieden met 
ecologisch belang’ die gebieden zijn 
‘die omwille van de belangrijkheid 
van de fauna en flora die zij herber-
gen of omwille van hun invloed op 
de aanpalende groengebieden een 
uitgesproken ecologische waarde 
hebben. Alleen die werken en hande-
lingen mogen er worden uitgevoerd 
die het specifiek milieu van planten 
en dieren en de landschappelijke 
waarde niet schaden’.
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§ 11 van het Omgevingsvergunningsbe-
sluit als rechtsgrond heeft opgegeven. 
Dit laatste artikel betreft nochtans de 
advisering in het kader van vergunnings-
aanvragen voor de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit, terwijl 
het eerste artikel louter van toepassing 
is op vergunningsaanvragen voor ste-
denbouwkundige handelingen die ech-
ter niet het voorwerp van de aanvraag 
waren.

Deze opgave van een verkeerde rechts-
grond verklaart volgens de RvVb mo-
gelijkerwijze waarom in het advies van 
het ANB enkel de opslag van de land-
bouwproducten in de constructies op 
zich werd beoordeeld en niet tevens 
de exploitatie. Meer specifiek blijkt het 
ANB in het advies enkel te hebben on-
derzocht of de opslag van de mest en 
van de groenvoeders en energieteelten 
op zich bekeken significant negatieve 
effecten op de speciale beschermings-

zones kan hebben, waarbij de conclusie 
luidde dat dit niet het geval was. Uit de 
gegevens van het dossier leidt de RvVb 
evenwel af dat de aangevraagde op-
slag kadert binnen de uitbreiding van 
het reeds bestaande landbouwbedrijf 
voor de productie van graszoden. Het 
betreft dus niet enkel een bijkomende 
opslag maar ook een bijkomende ex-
ploitatie, wat maakt dat bij de beoorde-
ling of het aangevraagde project al dan 
niet strijdig is met de artikelen 26bis, 
§§ 1-2 en 36ter, §§ 3-4 van het Natuur-
behoudsdecreet niet enkel de opslag in 
aanmerking moest worden genomen, 
maar tevens het (cumulatieve) effect 
van het gebruik van deze (te stockeren) 
producten in de reeds bestaande en 
vergunde landbouwactiviteit waarvan 
ze deel uitmaken.

De RvVb is van oordeel dat een en an-
der zeker geldt voor wat de mest betreft. 
Het gebruik daarvan op de omringende 

landbouwgronden is namelijk inherent 
verbonden aan de opslag ervan in func-
tie van de uitbating van het landbouw-
bedrijf. De RvVb verwijst hierbij expliciet 
naar de voornoemde rechtspraak van 
het HvJ om te verantwoorden dat hier-
mee rekening moet worden gehouden 
bij de beoordeling van de vraag of een 
activiteit een betekenisvolle aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van de 
speciale beschermingszones en/of on-
vermijdbare en onherstelbare schade 
aan de natuur in het VEN-gebied kan 
veroorzaken: ‘Waar het gebruik van de 
mest op zich niet onder het begrip ‘ver-
gunningsplichtige activiteit’ kan worden 
begrepen zoals gedefinieerd in artikel 2, 
46° van het Natuurdecreet, dient die ac-
tiviteit wel te worden beschouwd als een 
‘project’ in de zin van artikel 6, derde lid 
Habitatrichtlijn (HvJ 7 november 2018, 
nrs. C-293/17 en C-294/17). Aldus dient 
bij de beoordeling van de vraag of een 
activiteit een betekenisvolle aantas-
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ting van de natuurlijke kenmerken van 
de speciale beschermingszones kan 
veroorzaken in de zin van artikel 36ter, 
§§ 3-4 van het Natuurdecreet rekening 
te worden gehouden met alle effecten 
die onlosmakelijk met het project of de 
activiteit verbonden zijn, in overeen-
stemming met de bepalingen en doel-
stellingen van de Habitatrichtlijn (HvJ 
29 juli 2019, nr. C-411/17).’ 

De RvVb stelt vervolgens dat het niet 
geheel onaannemelijk voorkomt dat 
het gebruik van de dierlijke mest op 
het graszodenbedrijf een betekenis-
volle aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van de speciale bescher-
mingszones of onvermijdbare en on-
herstelbare schade aan de natuur in het   
VEN-gebied kan veroorzaken. De biolo-
gische waarderingskaart toont immers 
aan dat het aangrenzende natuurge-
bied onder meer bestaat uit biologisch 
zeer waardevol eiken- en berkenbos. 
Aangezien het terrein ook nog deels in 
overstromings- en infiltratiegevoelig 
gebied ligt, is het niet uitgesloten dat 
het gebruik van de mest op die perce-
len mogelijkerwijze een impact heeft 
op de plaatselijke waterkwaliteit. Even-
zeer is het aannemelijk dat het gebruik 
van mest een invloed kan hebben op 
de stikstofdepositie in de omgeving en 
zodoende op de natuurlijke kenmer-
ken van de aanwezige habitattypen en 
natuurelementen. In die context merkt 
de RvVb op dat dit des te meer geldt nu 
uit onderzoek blijkt dat de landbouwac-
tiviteiten een belangrijk knelpunt zijn 
voor de plaatselijke waterkwaliteit en er 
reeds sprake is van een problematische 
stikstofdepositie voor het betreffende 
gebied. Een overschrijding van de kriti-
sche depositiewaarde van de actueel 
aanwezige habitats doet zich reeds voor.

Los van de vraag of er in voorliggend 
geval al dan niet een passende beoorde-
ling moest worden uitgevoerd, volstaan 
voorgaande vaststellingen voor de RvVb 
om te oordelen dat het advies van het 
ANB niet met de gepaste zorgvuldigheid 
werd opgesteld en onvoldoende steun 
kan bieden voor de vergunningsbeslis-
sing.

Vergunningsplicht voor 
bemesten en beweiden 
onvermijdelijk?
Het feit dat beweiden en bemesten aan 
te merken zijn als projecten in de zin 
van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn 
heeft uiteraard consequenties. Als de 
bemestingsproblematiek moet worden 
meegenomen bij de beoordeling van 
de (cumulatieve) effecten in het kader 
van de passende beoordeling, stelt zich 
bijna automatisch de vraag of, gelet op 
de Europese rechtspraak, nog wel kan 
worden volgehouden dat het bemesten 
en beweiden niet valt onder de omge-
vingsvergunningsplicht.

In het prejudicieel arrest van 8 novem-
ber 2018 oordeelde ook het HvJ expli-
ciet dat de regeling zoals die in Neder-
land bestond, waarbij het bemesten 
en beweiden (in het kader van een 
programmatische aanpak) categoraal 
was vrijgesteld van vergunning en van 
een individuele passende beoordeling 
van de gevolgen van die projecten voor 
de betrokken Natura 2000-gebieden, 
strijdig was met de Habitatrichtlijn. Meer 
specifiek stelde het HvJ dienaangaande 
dat, als het beweiden en bemesten aan 
te merken zijn als een project in de zin 
van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn, 
dit impliceert dat de algemene vrijstel-
ling van de verplichting tot het verrich-
ten van een passende beoordeling zich 

alleen met de uit die bepaling voort-
vloeiende eisen verdraagt wanneer is 
gegarandeerd dat deze activiteiten niet 
leiden tot een verstoring die significante 
gevolgen kan hebben: ‘artikel 6, lid 3, van 
de habitatrichtlijn aldus moet worden 
uitgelegd dat het in de weg staat aan 
een nationale regeling (…) op grond 
waarvan een bepaalde categorie van 
projecten, in dit geval het op of in de 
bodem brengen van meststoffen en 
het weiden van vee, in het kader van 
een programmatische aanpak wordt 
uitgevoerd zonder dat sprake is van 
een vergunningplicht en daarmee van 
een individuele passende beoordeling 
van de gevolgen van die projecten voor 
de betrokken gebieden, tenzij op grond 
van objectieve omstandigheden met 
zekerheid kan worden uitgesloten dat 
die projecten afzonderlijk of in com-
binatie met andere projecten signifi-
cante gevolgen kunnen hebben voor 
die gebieden’.

Gelet op dit alles kan de visie van Hendrik 
SCHOUKENS worden bijgetreden dat 
de huidige regeling waarbij artikel 36ter, 
§ 3 van het Natuurbehoudsdecreet is 
vastgekoppeld aan vergunningsplichtige 
handelingen zonder dat een algeme-
ne vergunningsplicht voor bemesting 
en beweiding bestaat zich niet correct 
verhoudt tot de Habitatrichtlijn.11 Het 
ontbreken van een vergunningsplicht ter 
zake − en bijgevolg ook van de daarmee 
samenhangende individuele passende 
beoordeling − impliceert immers on-
rechtstreeks dat op grond van objectie-

11 H. SCHOUKENS, “De Nederlandse 
stikstofstorm waait de grens geruis-
loos over: ligt een ‘bouwstop’ ook 
in Vlaanderen around the corner?”, 
STORM 2019/4, bijdrage 13.
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ve gegevens met zekerheid kan worden 
uitgesloten dat bemesting en beweiding 
afzonderlijk of in combinatie met andere 
projecten significante gevolgen kun-
nen hebben voor een of meer Natura 
2000-gebieden. Deze zekerheid dat 
er geen significante gevolgen kunnen 
optreden lijkt evenwel een zeer moeilijk 
te leveren bewijs. Ter zake oordeelde 
het HvJ namelijk ook dat ‘een gemid-
delde waarde (…) immers in beginsel 
niet (kan) garanderen dat bemesting of 
beweiding voor geen enkel beschermd 
gebied significante gevolgen zal heb-
ben, aangezien dergelijke gevolgen 
met name lijken af te hangen van de 
omvang en mogelijke intensiteit van die 
activiteiten, de eventuele omstandig-
heid dat de plaats waar de activiteiten 
worden verricht zich in de nabijheid van 
het betrokken beschermde gebied be-
vindt, en bijzondere omstandigheden 
waardoor dat gebied zich mogelijk ken-
merkt, bijvoorbeeld de omstandigheid 
dat sprake is van de combinatie met an-
dere stikstofbronnen’. De Nederlandse 
regeling heeft alvast de lakmoesproef 
niet doorstaan, het is maar de vraag of 
het de Vlaamse reglementering anders 
zal vergaan.

De ene mestopslag is de 
andere niet en de ene sleufsilo 
is de andere niet
Tot slot willen wij u het oordeel van de 
RvVb niet onthouden over een paar an-
dere discussiepunten in de zaak. Zo stelt 
de RvVb ook nog vast dat in de vergun-
ningsbeslissing was nagelaten om reke-
ning te houden met de ecologische fac-
tor die in het bestemmingsvoorschrift 
van het gewestplan als ‘agrarisch gebied 
met ecologisch belang’ is ingeschreven. 

Daarnaast moest de RvVb zich over de 
vraag buigen of er voor de mestopslag 
niet evenzeer een omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen 
vereist was (naast de aangevraagde om-
gevingsvergunning voor de exploitatie 
van een ingedeelde inrichting of acti-
viteit). De mestopslag zou immers ge-
bouwd zijn voor enige vergunning werd 
bekomen en zou, in tegenstelling tot wat 
de vergunningverlenende overheden 
hadden aangenomen, ook geen sleufsilo 
zijn waardoor deze niet kon vallen onder 
de vrijstelling van artikel 5.2, 6° van het 
Vrijstellingenbesluit van de Vlaamse 
regering.12

De RvVb herinnert er in dat verband 
vooreerst aan dat deze vrijstelling res-
trictief moet worden geïnterpreteerd, 
als uitzondering op de algemene vergun-
ningsplicht voor stedenbouwkundige 
handelingen. Vervolgens stelt de RvVb 
dat de deputatie terecht heeft opge-
merkt dat het Vrijstellingenbesluit geen 
definitie bevat van het begrip ‘sleufsilo’. 
Verwijzend naar de spraakgebruikelijke 
betekenis van dat begrip zoals omschre-
ven in het Van Dale Groot Woorden-
boek der Nederlandse Taal (zijnde ‘een 
smalle langwerpige opslagplaats voor 
de opslag van mest of landbouwpro-

ducten’) merkt de RvVb op dat hoewel 
een mestopslag weliswaar in de vorm 
van een sleufsilo kan worden voorzien, 
dit niet automatisch betekent dat elke 
opslagplaats voor mest een sleufsilo 
is. Een sleufsilo wordt volgens de RvVb 
met name gekenmerkt door drie wan-
den en één open zijde waarlangs de te 
stockeren landbouwproducten worden 
aangevoerd. In voorliggend dossier ge-
beurt de mestopslag evenwel in een 
foliebassin dat bestaat uit een (uitge-
graven) kuil die is bekleed met folie en 
is voorzien van dijken gemaakt met (de 
vrijgekomen) grond, wat impliceert dat 
de oprichting van het foliebassin naar 
het oordeel van de RvVb niet onder de 
vrijstelling voor sleufsilo’s valt.

Uit de gegevens van het dossier leidt de 
RvVb bovendien nog af dat de sleufsilo 
waarin losse granen en groenvoeders 
worden opgeslagen niet voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 5.2, 6° van het 
Vrijstellingenbesluit. De sleufsilo is na-
melijk niet volledig binnen een straal van 
50 meter van de gebouwen van het land-
bouwcomplex opgericht. Net zoals voor 
de oprichting van het foliebassin voor de 
mestopslag is dus ook voor de sleufsilo 
voor de losse granen en groenvoeders 
een omgevingsvergunning voor ste-
denbouwkundige handelingen vereist. 
Aangezien volgens de RvVb niet kan wor-
den betwist dat die vergunningsplich-

12 Artikel  5.2, 6° Vrijstellingenbesluit 
stelt de plaatsing van in agrarisch 
gebied gelegen sleufsilo’s vrij van 
het bekomen van een omgevings-
vergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen, op voorwaarde dat deze 
worden opgericht binnen een straal 
van vijftig meter van het gebouwen-
complex van het landbouwbedrijf en 
er geen afvoer wordt voorzien naar de 
openbare riolering.

Bemesten en  
beweiden moeten  
eigenlijk omgevings-
vergunningsplichtig 
zijn. 
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tige stedenbouwkundige handelingen 
onlosmakelijk verbonden zijn met de 
thans gevraagde vergunning voor een 
ingedeelde inrichting of activiteit, had 
dit overeenkomstig artikel 18, tweede 
lid van het Omgevingsvergunningsde-
creet op straffe van onontvankelijkheid 
in één gezamenlijke vergunningsaan-
vraag moeten worden ingediend. De 
aanvraag had met andere woorden van 
in het begin van rechtswege onontvan-
kelijk moeten worden verklaard. Gelet 
op de gebonden bevoegdheid van de 
vergunningverlenende overheid om de 
aanvraag onontvankelijk te verklaren, 
past de RvVb dus als klap op de vuurpijl 
ook nog eens zijn substitutiebevoegd-
heid toe en wordt de vergunning recht-
streeks geweigerd.13 

Een omgevingsvergunning bekomen 
voor zijn silo’s belooft alvast geen sim-
pele opdracht te worden voor de gras-
zodenproducent…

Jean-Christophe Beyers14

13 Nota bene ten overstaan van een 
vergunningsaanvrager – de graszo-
denproducent – die niet eens in de 
procedure voor de RvVb was tussen-
gekomen…

14 Advocaat GSJ-advocaten.


