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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 22 augustus 2019
Notulen

Samenstelling:
Aanwezig
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open 
Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer 
Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie 
Heyrman, schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

22 augustus 2019 16:00 - De voorzitter opent de besloten zitting

DISCUSSIEPUNTEN

OMGEVING

Vergunnen en toezicht

HD 1 2019_CBS_03377 Beslissing in beroep: OMV_2018096429: SVK 
Aerschotstraat: instellen beroep bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen door het college van 
burgemeester en schepenen en de stad Sint-Niklaas en 
aanstellen raadsman

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
In zitting van 14 februari 2019 verleende de deputatie aan Scheerders Van Kerchove's 
Verenigde Fabrieken nv, Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas een omgevingsvergunning tot 
het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van bouwmaterialen, 
aan voornoemd adres, sectie A, nrs. 1006G6 e.a.

 Aan het college wordt voorgesteld:
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 akkoord te gaan om zowel de stad Sint-Niklaas als haar college van burgemeester en 
schepenen (als adviesverlenende instantie) een procedure in te laten leiden bij de raad 
voor vergunningsbetwistingen

 zich hierin te laten bijstaan door het advocatenkantoor dat de voorstudie en het 
middelenonderzoek uitvoerde, m.n. GSJ advocaten

Juridische grond
Vlaamse codex ruimtelijke ordening en uitvoeringsbesluiten.
Decreet betreffende de omgevingsvergunning en uitvoeringsbesluit.

Argumentatie
In het besluit van de deputatie werd, conform het advies van het college van burgemeester en 
schepenen van 3 december 2018, volgende voorwaarde opgelegd:

"Transport – Mobiliteit

a) Uiterlijk op 30 juni 2020 moet de hoofdontsluiting voor goederenverkeer (voertuigen met een 
gewicht groter dan 3,5 ton, uitgezonderd openbare diensten) van en naar de site gebeuren via de 
Langhalsbeekstraat. 

b) Er moeten voldoende fietsenstallingen voor personeel worden voorzien."

Tegen het eerste punt (a) van de opgelegde voorwaarde ging de exploitant in beroep bij de 
Vlaamse minister. Met bericht van 22 juli 2019 deelt het departement Omgeving ons mee dat 
het ingediende beroep in zitting van 19 juli 2019 werd ingewilligd. De voorwaarde in casu werd 
in het beroepsbesluit geschrapt en vervangen door hetgeen volgt:

"Op kosten van de exploitant zal een mobiliteitsstudie worden uitgevoerd door een MER deskundige 
in de discipline mobiliteit teneinde de impact op de mobiliteit te evalueren van de huidige 
hoofdaansluiting (Aerschotstraat) en de voorgestelde hoofdaansluiting (Langhalsbeekstraat).

De ‘mobiliteitsstudie’ omvat:

 Beschrijving, analyse en evaluatie van de te verwachten of mogelijke mobiliteitseffecten van 
SVK nv;

 Een vergelijking van de mobiliteitseffecten: Aerschotstraat versus Langhals-beekstraat;
 Aanbevelingen om de mobiliteitseffecten te verhelpen of te beperken.

De studie wordt ten laatste 31/12/2019 overgemaakt aan de Minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw, de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen en het College van 
Burgemeester en Schepenen."

In zitting van 29 juli 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen eventuele 
middelen, die een procedure tot nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 



College van burgemeester en schepenen 3/4 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
22 augustus 2019

zouden kunnen staven, te laten onderzoeken door GSJ Advocaten, Mechelsesteenweg 27, 2018 
Antwerpen.

Op 21 augustus ontvangt de afdeling vergunnen en toezicht een advies van GSJ Advocaten 
waarin een aantal middelen worden aangereikt die bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
zouden ingeroepen kunnen worden tegen de betreffende omgevingsvergunning.

Gelet op de in het advies aangehaalde feiten en de jurisprudentie waarnaar verwezen wordt, 
schat GSJ Advocaten de slaagkansen van een procedure bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen positief in. Uiteraard moet steeds het inhoudelijk verweer van de 
verwerende partij (en desgevallend de vergunningshouder als tussenkomende partij) worden 
afgewacht en kan de uitslag van een procedure niet worden voorspeld.

Het verzoekschrift kan ingediend worden tot 4 september 2019.

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het advies van GSJ Advocaten. 

Artikel 2
akkoord te gaan dat zowel de stad Sint-Niklaas als haar college van burgemeester en schepenen 
(als adviesverlenende instantie) bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een beroep instellen 
tegen de beslissing van de deputatie van 14 februari 2019.

Artikel 3
opdracht te geven aan GSJ Advocaten om de belangen van de stad en haar college van 
burgemeester en schepenen in dezen te verdedigen. 

Bijlagen
Advies GSJ Advocaten.pdf

22 augustus 2019 16:05 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester
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