Aan: Vlaamse minister van Leefmilieu en Omgeving
Vergunningverlener: Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen
Beroepschrift: Tegen de omgevingsvergunning met projectnaam ‘Tomorrowland’ met
nummer OMWV- 2021-0038 - Ref. OMV nr 2021143788
Datum: 16/01/2022

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek vzw, afgekort als ALR vzw, met maatschappelijke zetel
te Noeveren 261 in 2850 Boom en met ondernemingsnummer 0414.287.790, namens en
in overleg met het bestuursorgaan wettelijk vertegenwoordigd door Paul Segers, wonende
Vinkenlaan 12 te 2880 Bornem, dient hiermee beroep in tegen:
Omgevingsvergunning OMWV-2021-0038 met referentie OMV nr 2021143788, verleend
door de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen met volgende gegevens van de
inrichting/project:

-

Naam: bv WEAREONE.World (KBO 867.239.782)
Adres: Schommelei 1 te 2850 Boom
Inrichtingsnummer OMV-loket: 20171103-0023
Referentie OMV-loket: 2021143788 - V2
Dossiernummer VVO: OMWV-2021-0038

omwille van volgende redenen:

1. Juridisch kader:
- Er wordt een aparte omgevingsvergunning met referentie OMV nr 2021141973
aangevraagd voor de camping . Nochtans is vergunning voor de camping die
aangevraagd wordt inherent aan het festival. Bijgevolg is dit een saucissonering van de
omgevingsvergunningsaanvraag omdat het muziekfestival Tomorrowland en de
exploitatie van de camping ontegensprekelijk samenhangen en bijgevolg één geheel
vormen. De hinder die mede veroorzaakt wordt door de nabijgelegen camping van
Dreamville is inherent met het onderwerp dat deel uitmaakt van de
omgevingsvergunning nr OMWV- 2021-0038, zijnde het festival Tomorrowland.

2. Mobiliteit en bereikbaarheid van omwonenden:
De omgeving ondervindt door de uitbreiding met een derde weekend voor het
Tommorowland-festival, een enorme extra impact: de toeloop van ca. 200.000 extra
bezoekers voor een derde weekend zal voelbaar zijn op alle vlak: auto’s, openbaar
vervoer, fietsmogelijkheid, voetgangers …

- Te zware impact op de leefbaarheid van de bewoners tijdens de opbouw- en
afbraakwerken van het festival en het verkeer van de toeleveranciers tijdens het
festival

Zowel op vlak van geluidsoverlast als de impact op het verkeer (lawaai en trillingen door
het zware vrachtverkeer) bij de opbouw en afbouw van het festival heeft de organisatie
van Tomorrowland een veel te zware impact op de rust en gezondheid van de bewoners.
Het zware vrachtverkeer door de smalle verbindingswegen en door de centra brengen de
veiligheid van de zwakke weggebruiker, wandelaars en fietsers, in gevaar. Maar zorgen
ook voor extra verkeersdrukte die verkeershinder veroorzaakt aan de buurtbewoners. De
wegen in Boom en Rumst zijn reeds overbelast door de toename van woningen en
appartementen die de laatste jaren bijgebouwd zijn, zowel in de centra van Boom,
Terhagen en Rumst als langs de Rupel.
Het mobiliteitsplan dat opgemaakt werd bij de aanvraag van de omgevingsvergunning
(toen nog milieuvergunning) met nr MLAV1-2013-0556 d.d.14 mei 2014, is dan ook niet
meer relevant en dient opnieuw uitgevoerd te worden. Een nieuwe mobiliteitsstudie is dan
ook een must inzake verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de woningen van de
buurtbewoners.
Het zware vrachtverkeer van het vervoer van materialen en goederen voor Tomorrowland
via de Kapelstraat zorgt voor zware trillingen in de woningen. De ondergrond, bestaande
uit kleigrond, en de fundering van de Kapelstraat, zijn niet geschikt voor dergelijke zware
transporten. Er ontstaan tevens barsten in de muren van de woningen in de Kapelstraat.
Om deze reden werd dan ook een verbod van zwaar vrachtvervoer van meer dan 7,5 ton
opgelegd in de Kapelstraat. Een derde weekend zal nog tot meer vrachtverkeer van
toeleveranciers zorgen en dus ook voor meer schade en hinder. Tot op heden is er voor
deze hinder nog geen alternatief of oplossing uitgewerkt. Dit dient dan ook mee
opgenomen te worden in de ontbrekende mobiliteitsstudie.

- Verstoring van de mobiliteit en sociale contacten van de buurtbewoners
Volgens de European Convention of Human Rights moet men het ongestoord genot van
andermans woning eerbiedigen. "Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het
ongestoord genot van zijn eigendom”.
Het festival Tomorrowland is hierop een inbreuk door enerzijds de gigantische lawaai- en
andere overlast die de bewoners steeds ervaren . En anderzijds door dat de bewoners
moeilijk hun woning kunnen verlaten en bereiken gedurende het extra festivalweekend én
gedurende de extra week die aangevraagd wordt vòòr de start van het festival. Door de
chaos inzake mobiliteit tijdens het festival Tomorrowland en het beperken van
toestemmingen is het voor bewoners onmogelijk om hun familie, vrienden, kinderen en
kleinkinderen uit te nodigen voor een bezoek. Dit is een beknotting van sociale contacten.
Een derde extra weekend betekent 3 extra dagen geen bezoek buiten de andere 6
aansluitende dagen. Dit is dan ook een zware aanslag op het recht op het ongestoord
genot van de eigen woning.
Dit wordt ook bekrachtigd in het ongunstig advies van de omgevingsambtenaar van de
gemeente Boom (pag.10 in de omgevingsvergunning): “De gesprekken met betrekking tot
deze mogelijke milderende en flankerende maatregelen zijn heden nog lopende en
bijgevolg nog ongekend. Omdat het heden nog onvoldoende gekend is welke deze
maatregelen zullen zijn kan nog onvoldoende worden ingeschat in welke mate deze een
afdoende antwoord zullen bieden op de gestelde problematiek van bereikbaarheid en
mobiliteitsdruk op de omgeving.”

- Ontbreken van een mobiliteitsstudie
Voor bewoners in de ruime omgeving van het festival worden de
verplaatsingsmogelijkheden sterk beperkt en gehinderd en op bepaalde uren zelfs quasi
onmogelijk gemaakt. Gezien de sterke negatieve effecten van dit derde weekend op de
mobiliteit, had een mobiliteitsonderzoek moeten gebeuren, waarvan de conclusies en
maatregelen in de omgevingsvergunning moeten opgenomen worden. Dat dit niet
gebeurde is een hiaat.
Te meer dat het aantal bezoekers voor de drie aangevraagde weekenden zal oplopen tot
een totaal van meer dan 600.000 bezoekers, waarbij ook nog de toeleveranciers voor de
bevoorrading en hulp- en veiligheidsdiensten dienen bijgerekend worden.
Conclusie
Het toekennen van een omgevingsvergunning had pas kunnen gebeuren na afronding van
het mobiliteitsonderzoek waarin duidelijk de milderende en flankerende maatregelen
vermeld worden. Maar deze mobiliteitsstudie ontbreekt nog steeds. De toegankelijkheid
van de bewoners, alsook van hun familie en sociale contacten, naar hun privéwoning dient
ten alle tijden van het festival verzekerd te zijn en dient ook opgenomen te worden in de
bijzondere voorwaarde van de omgevingsvergunning samen met het goedgekeurd
mobiliteitsplan. Aangezien dit niet het geval is vragen wij dan ook de verleende
omgevingsvergunning in eerste aanleg te vernietigen.

3. Hinderaspecten:
Uit voorgaande jaren konden gemakkelijk door de organisatoren de hinderaspecten op alle
vlak, van het Tomorrowland-festival, afgeleid worden. In de
omgevingsvergunningsaanvraag werden op geen enkele manier de hinderaspecten
opgelijst, laat staan dat er preventieve en milderende maatregelen voorgesteld werden.
De hinderaspecten zijn ook voldoende vervat in de 192 ingediende bezwaarschriften en
staan opgesomd op pag. 5 van de verleende omgevingsvergunning.

Geluidshinder
Geluidshinder of lawaai vermindert de levenskwaliteit van mens en natuur. Het gaat om
geluid dat vooral door de mens als onaangenaam of hinderlijk wordt ervaren. Deze
overlast kan aan de basis liggen van een aantal gezondheidsproblemen, zoals
slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.

Ook de cumulatieve effecten van de geluidshinder door de muziekactiviteiten die na het
festival op het recreatiedomein De Schorre georganiseerd worden op de nabijgelegen
campingplaatsen van Tomorrowland in Boom en Rumst worden niet onderzocht en zijn
niet mee opgenomen in de verleende omgevingsvergunning. Deze zijn nochtans aan
mekaar verbonden en door dezelfde organisator, Weareone.World, aangevraagd, hetzij in
een tweede omegvingsvergunning.
Met hun ervaring van de voorgaande jaren zijn deze steeds weerkerende klachten van
bewoners uit de omgeving gekend bij de organisatoren. Te zien aan het steeds weerkeren
van dezelfde klachten is het duidelijk dat er door de organisatoren geen preventieve

maatregelen genomen worden om overlast en hinder voor de buurt te beperken of tot een
minimum terug te brengen.
De milderende maatregelen hadden in de omgevingsvergunning moeten opgenomen
worden en bindend gemaakt te worden als bijzondere voorwaarden in de
omgevingsvergunning waardoor ze ook kunnen gehandhaafd worden. Maar dit is niet
gebeurd waardoor de klachten van de omwonenden inzake deze hinderaspecten door de
vergunningverlenende overheid onder mat gekeerd worden. Dit is ook wat de organisator
en aanvrager van de omgevingsvergunning al jaren doet in zijn communicatie naar de
pers toe: ‘wij hebben een goede verstandhouding met de buren’, ‘er zijn geen klachten van
de buurtbewoners’,… Enige handhaving inzake het naleven van deze maatregelen is dan
ook onbestaande. Zelfs de politie verwijst bij klachten van de buurtbewoners gewoon door
naar de klachtendienst van het festival.
De omgevingsambtenaar van de gemeente Boom (pag.10 in de omgevingsvergunning)
bekrachtigt dit ook in zijn ongunstig advies: “De exploitant dient de nodige preventieve
maatregelen te nemen om de hinder voor de omwonenden te beperken. Mits een goede
bedrijfsvoering, naleving van de geldende reglementaire bepalingen en het treffen van de
nodige preventieve maatregelen kunnen hinderaspecten tot een minimum worden beperkt,
zodat de impact tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.”
Geluidshinder of lawaai vermindert de levenskwaliteit van mens en natuur. Het gaat om
geluid dat vooral door de mens als onaangenaam of hinderlijk wordt ervaren. Deze
overlast kan aan de basis liggen van een aantal gezondheidsproblemen, zoals
slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.
Zo heeft de grondwetgever er in België in 1994 voor geopteerd het recht op de
bescherming van een gezond milieu vast te leggen in artikel 23 van de Grondwet18, dat
bepaalt: "Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de
wet, het decreet of de [ordonnantie], rekening houdend met de overeenkomstige plichten,
de economische, culturele en sociale rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de
uitoefening bepalen. Die rechten omvatten inzonderheid: (...) 4 het recht op de
bescherming van een gezond leefmilieu; (…)”
Uit meerdere studies blijkt dat zware basgeluiden, zoals geproduceerd tijdens het
Tomorrowland-festival, samen met de zware knallen van het vuurwerk, extra
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij mensen die al gezondheidsproblemen
hebben. Zware basgeluiden kunnen trillingen veroorzaken die het hartritme kunnen
verstoren met hartproblemen tot gevolg. Ook het hoog gehalte aan decibels is zeer
schadelijk, zowel op psychisch als fysiek vlak, zo bevestigen meerdere rapporten.
Het moge duidelijk zijn dat de geluidsoverlast van het Tomorrowland-festival sterke
negatieve effecten heeft op de gezondheid van omwonenden:
“Na luchtvervuiling is geluidsoverlast de omgevingsfactor met de grootste impact op de
gezondheid. Langdurige blootstelling aan lawaai kan resulteren in onder meer
slaapstoornissen, vermoeidheid, depressies en stress, wat uiteindelijk kan leiden tot een
verhoogde bloeddruk en hartstilstand.
Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese
Gezondheidsraad blijkt nu dat het lawaai in Europa anderhalf miljoen gezonde levensjaren
kost. Ongeveer 61.000 jaren gaan verloren door hartziekten, 903.000 levensjaren door

slaapstoornissen, 22.000 jaren door tinnitus (oorsuizen) en 587.000 door de frustraties als
gevolg van de overlast. "Het wegverkeer alleen al is jaarlijks verantwoordelijk voor het
verlies van een miljoen gezonde levensjaren", stelt de studie.” (HBvL 15/06/2011).
“Lawaai verstoort de slaap en daardoor ook de goede fysiologische en geestelijke
gezondheid. Een aangetaste slaapkwaliteit veroorzaakt een verandering van de bloeddruk
en het hartritme, hartritmestoornissen en een verandering van de ademhaling.
“Voor een goede slaap adviseert de WGO een geluidsomgeving waarvan het gemiddelde
niveau niet boven 30 dB(A) komt.
Lawaai doet ook het stressniveau, het angstgevoel en de vermoeidheid van de zenuwen
toenemen. Dit kan onder andere leiden tot een aantasting van de immuun- en endocriene
functies.
Stress leidt tot de afscheiding van stresshormonen: adrenaline en noradrenaline. Een
verhoging van de concentratie van deze hormonen leidt tot een stijging van het hartritme
en de bloeddruk. Bij kinderen kan een aanhoudend hoog stressniveau leiden tot een
verslechtering van het cognitieve vermogen om dingen te onthouden of complexe taken uit
te voeren.” (Dienst Leefmilieu Brussel 25/01/2013).
“Cardioloog Marc Goethals van OLV Ziekenhuis Aalst strijdt tegen geluidsoverlast: ‘De
effecten op je lichaam zijn funest’. Geluidsoverlast is een miskende ‘vervuiler’ en schaadt
de gezondheid. Het gehoor vangt altijd geluiden op en de hersenen verwerken deze
informatie continu. Een aanhoudende te hoge geluidsintensiteit, overdag of ’s nachts,
veroorzaakt een aanhoudende prikkeling van het autonoom zenuwstelsel en zet ook het
endocrien systeem onder druk met een ontregeling van de hormoonbalans die instaat voor
de reacties op stress. De gevolgen zijn sluipend en ondermijnend voor de gezondheid:
slaapverstoring, hypertensie, concentratieproblemen, leerstoornissen, en versnelde
cognitieve achteruitgang bij ouderen. Er werden door de aanvrager geen milderende
maatregelen om de geluidsoverlast te beperken voorgesteld zoals een beperking van het
geluidsdrukniveau om dit naar een aanvaardbare maximum te brengen, alsook de zware
bastonen sterk te beperken of enige beperking in tijdsduur.
De buurtbewoners dienen de gevolgen van de geluidshinder gewoon te ondergaan ten koste
van hun rust en gezondheid. In het verleden werd door het provinciebestuur en de
gemeentebesturen van Boom en Rumst aan de omwonenden steeds beloofd om de
geluidshinder van het muziekfestival te beperken tot 1 weekend gezien de zware overlast.
Maar ondertussen werd de omgevingsvergunning van Tomorrowland op datum van
22/12/2016 op vraag van de organisator al gewijzigd naar 2 weekends tegen de zin in van
de bewoners.
Een derde weekend betekent nog minstens 3 dagen extra zware geluidshinder voor de
buurt, dit is ver boven de draagkracht van de bewoners. De meeste bewoners vluchten weg
uit Boom en Rumst om de geluidshinder te vermijden. De meeste gezinnen plannen dan
ook hun vakantie gedurende deze periode op een andere locatie in. Maar om dit gedurende
3 aansluitende weken gedaan te krijgen is voor de meeste onmogelijk. Er is ook nooit een
tegemoetkoming van Tomorrowland naar deze bewoners gebeurd om hun meerkost tijdens
een drukkere vakantieperiode of verplichte vlucht te vergoeden. Het eigen geldgewin
primeert boven een goede nabuurschap.
Afgelopen jaren zijn meer en meer jonge gezinnen met kinderen in de buurt van het
recreatieterrein De Schorre komen wonen. Voor jonge kinderen en baby’s is hun avond- en

nachtrust zeer belangrijk. Ook voor hun is een tweede en nog meer een derde weekend met
hoge decibels dan ook nefast. Drie weekenden op rij gedurende 9 dagen is dan ook nefast
voor hun gezondheid en rust.
De geluidsoverlast beperkt zich ook niet louter tot de muziekactiviteiten op het terrein van
Schorre 1. Ook het rumoer van de bezoekers in de woonstraten na het festival dienen de
bewoners er bij te nemen, alsook de geluidsoverlast van de afterparty’s met elektronisch
versterkte muziek op de camping van Dreamville tot zeer laat in de nacht.
De buurtbewoners wonen er 365 dagen per jaar en worden gedurende 3 weekends van
donderdagavond tot zondagavond door de organisator van het muziekfestival gedwongen
om hun woning te ontvluchten of de geluidsoverlast van het muziekfestival Tomorrowland
te ondergaan. Dit is een schending van het grondwettelijk recht op een gezonde
leefomgeving, vervat in art. 23 van de Belgische grondwet. Het recht op de bescherming
van de gezondheid en van een gezond leefmilieu houdt een standstill verplichting in. De
bepaling verbiedt dat het beschermingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing
zijnde wetgeving in aanzienlijke mate vermindert zonder dat daarvoor redenen zijn die
verband houden met het algemeen belang.
Het grondwettelijk recht op een gezonde leefomgeving moet omgezet en geconcretiseerd
worden in rechtstreeks toepasbare wetten, decreten en besluiten. In wezen is de wetgever
verplicht dit te doen. Als grondrecht dringt art. 23 GW zich op aan de wetgever als
doelstelling van algemeen belang. De overheid moet de bescherming van de gezondheid
en van een gezond leefmilieu in acht nemen in haar beleid en overheid kan verantwoordelijk
zijn wanneer ze nalaat de rechten van de burgers behoorlijk te beschermen.
De inrichting van het muziekfestival Tomorrowland betreft een exploitatie klasse 1, het
betreft dan ook een exploitatie met een hoge graad van mogelijke hinder.
De wetgever heeft in het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne dan ook bepaalt in art 4.1.3.2 dat
de exploitant steeds de nodige maatregelen voorziet om de buurt niet te hinderen door
geluid en in art. 4.1.3.3 dat de exploitant onmiddellijk alle maatregelen treft om de toestand
van hinder te verhelpen. Overeenkomstig art. 4.5.1.1 dient de exploitant steeds de nodige
maatregelen te nemen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar
de omgeving te beperken. De bestaande rechtspraak geeft duidelijk aan dat de
geluidshinder van een exploitatie zich niet beperkt tot enkele de aangevraagde rubrieken
die opgenomen zijn in bijlage 1 van de Vlarem II, maar wel alle activiteiten die plaatsvinden
op de exploitatie onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder
VLAREM II Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
Artikel 4.1.3.2. Met behoud van de toepassing van artikel 4.1.2.1. treft de exploitant als
normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen om de buurt niet te hinderen door geur,
rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer.
Artikel 4.1.3.3. Bij hinder moet de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om
die toestand te verhelpen.
Artikel 4.5.1.1. § 1. De exploitant treft ter naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk, de
nodige maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de
omgeving te beperken. Naargelang van de omstandigheden en op basis van de

technologisch verantwoorde mogelijkheden volgens de beste beschikbare technieken wordt
hierbij gebruikgemaakt van een oordeelkundige (her)schikking van de geluidsbronnen,
geluidsarme installaties en toestellen, geluidsisolatie en/of -absorptie en/of -afscherming.
Het is duidelijk dat de exploitant verzaakt aan deze verplichtingen. De talrijke klachten
inzake geluidshinder van de buurtbewoners en bewoners van de omliggende regio’s zijn
daar het bewijs van, maar worden niet langer genoteerd. Om dit alles te controleren en te
doen stoppen hebben we goede milieuhandhaving door politie en bijzondere milieuinspectiediensten nodig. Maar deze handhaving ontbreekt. Maar de bevoegde overheid die
de omgevingsvergunningen beoordeelt en aflevert verzaakt ook in haar de zorgplicht om
goed voor haar burgers te zorgen. En dit door steeds meer festivaldagen te vergunnen en
ons het recht op een gezonde leefomgeving hierdoor ontzegd. Er werden geen bijzondere
voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder in de verleende
omgevingsvergunningen aan Tomorrowland door de overheid opgelegd wetende dat de
langdurige geluidshinder voor de omwonenden een aanslag is op hun rust en gezondheid.
De enigste bijzondere voorwaarde die in de omgevingsvergunning inzake geluidshinder
door de bevoegde overheid werd opgelegd betreft de beperking van dagen en tijd van het
festival. Maar dit volstaat niet om de hinder naar de omgeving te beperken of te voorkomen.
Er zijn ook geen milderende maatregelen door de aanvrager voorgesteld om de
geluidshinder naar de buurt te voorkomen en te beperken. Integendeel Tomorrowland
vraagt nog een extra weekend van 3 dagen voor haar muziekactiviteiten wat eerder
opgelegd werd als een beperking om de hinder te beperken. Het zou dan ook een daad van
onbehoorlijk bestuur zijn mocht deze wijziging/uitbreiding van de bijzondere voorwaarde
door de bevoegde overheid goedgekeurd zou worden. Dit zou betekenen dat de overheid
kiest voor het geldgewin van een privé-organisator boven het algemeen belang van zijn
burgers, zijne hun rust en gezondheid
Conclusie
In de bijzondere voorwaarden van de verleende omgevingsvergunning vinden wij niets
terug van milderende en preventieve maatregelen om de hinder naar de omwonenden en
de bestaande natuurwaarde van de nabijgelegen natuurgebieden te beperken, met
uitzondering van een kleine aanpassing van de sluitingsuren van het festival, maar dit
neemt de feitelijke hinder niet weg. Ook de algemene voorwaarden inzake geluidshinder
opgenomen in het hoofdstuk 4.3 van Vlarem II worden door de aanvrager niet
gewaarborgd in hun aanvraag en de verleende omgevingsvergunning in eerste aanleg. Wij
vragen dan ook de verleende omgevingsvergunning in eerste aanleg te vernietigen.

Hinder door het vuurwerk
Het vuurwerk dat op het einde van iedere avond van het festival van Tomorrowland wordt
afgeschoten zorgt voor enorme geluidsoverlast, in het bijzonder voor jonge kinderen en
dieren. Het is een aanslag op het dierenwelzijn en heeft ook een zware impact op de wilde
fauna.
Wij lezen op p. 29 van de afgeleverde omgevingsvergunning in eerste aanleg dat de
aanvrager niet van zin is om het vuurwerk te schrappen. De aanvrager zegt dat het vuurwerk
onlosmakelijk verbonden is met het festival. Als milderende maatregelen stelt de aanvrager
het volgende voor ’Echter is het voorstel om de ‘late’ shows beperkter te laten zijn. Hierdoor

zal het vuurwerk voor middernacht hebben plaatsgevonden’, alsook een sms-systeem in te
voeren om buurt in kennis te stellen zodat ze hun huisdieren kunnen opvangen.
Wij gaan daar niet mee akkoord met deze milderende effecten en vragen het vuurwerk
gezien de hinder te schrappen voor alle weekenden gezien de schadelijke en de hinderlijke
gevolgen en dit om volgende redenen:

- De milderende maatregelen zijn niet opgenomen als bijzondere voorwaarden in de
omgevingsvergunning en zijn dan ook niet handhaafbaar en kunnen dan ook niet
afgedwongen worden door de bewoners.

- Vuurwerk is niet onlosmakelijk verbonden aan een muziekfestival, dit is een eigen keuze
van de organisator die zijn bezoekers wilt vermaken. Andere festivals organiseren geen
vuurwerk.

- Er zijn voldoende alternatieven zoals stil vuurwerk
- Het vuurwerk een uurtje vervroegen is geen milderende maatregel voor de overlast. De
effecten blijven dezelfde.

- Het sms-systeem voor het opvangen van de huisdieren heeft maar een beperkt effect.
Vele huisdieren hebben een vrije loop zoals katten en kunnen dus niet opgevangen
worden. Ook de effecten op de wilde fauna worden hierdoor niet gemilderd of voorkomen.

- Heel wat gemeenten leggen een verbod op tot het afschieten van vuurwerk in hun
gemeente gezien de schade inzake dierenwelzijn, en dit terwijl de aanvrager 9 dagen
vuurwerk wilt afschieten. Dit is een duidelijke minachting voor het dierenwelzijn en de
natuurbescherming.

- Het toont ook aan dat het voorkomen van de overlast naar de bewoners toe geen prioriteit
betreft, maar wel het plezieren van hun eigen bezoekers. Het schrappen van het vuurwerk
is nochtans een eenvoudige maatregel die uit een goed buurmanschap kan uitgevoerd
worden, te meer dat het vuurwerk niet éénmalig plaatsvindt.

Hinder door vluchten met helikopters
Het overvliegen van helikopters boven de woningen is niet alleen enorm hinderlijk voor de
omwonenden door het lawaai ervan en het veroorzaken van trillingen, maar is ook een
aanslag op de privacy in je eigen woning.
Wij lezen op p. 29 van de afgeleverde omgevingsvergunning in eerste aanleg dat de
aanvrager aangeeft dat ze als organisator in de editie van 2022 zelf van geen
helikoptervluchten zal gebruikmaken.
Wij gaan echter niet akkoord met deze milderende maatregelen. Wij vragen om alle
helikoptervluchten, dus ook door verhuur van derden en de pers boven het grondgebied
Boom en Rust te verbieden, met uitzondering van deze van de hulp- en politiediensten.
Anders heeft dit geen of weinig effect op onze leefbaarheid en privacy. Een totaal verbod
kan uit veiligheidsredenen bij een manifestatie van meer dan 600.000 bezoekers opgelegd
worden door de bestuurlijke overheid.
Voor de bewoners en de natuur maakt het niet uit van wie de helikopter is, maar wel de
hinder die veroorzaakt wordt.

Het verbod van de helikoptervluchten dient ook als bijzondere voorwaarde in de
omgevingsvergunning opgenomen te worden zodat deze maatregel bindend en
handhaafbaar is.

4. In strijd met een goede ruimtelijke ordening:
Gezien het groot aantal klachten in de 192 bezwaarschriften tijdens het openbaar
onderzoek bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het duidelijk dat het in deze
omgevingsvergunning vergunde derde weekend opnieuw de draagkracht van de
omgeving inzake leefbaarheid sterk zal overschrijden en aldus de goede ruimtelijke
ordening zal schaden.
Het festival ‘Tomorrowland’ had in het verleden een 50.000 tal bezoekers, maar door het
verlenen van een nieuwe omgevingsvergunning om van 1 weekend naar 2 weekenden
festival te gaan, is het aantal deelnemers reeds geëvolueerd naar meer dan 400.000
bezoekers. Door een derde weekend toe te laten wordt het aantal bezoekers naar meer
dan 600.000 bezoekers gebracht.
In de omgevingsvergunning wordt planologisch verwezen naar de ligging in
‘recreatiegebied’. Bij een normaal recreatief gebruik van het gebied waaronder
sportactiviteiten en kleine evenementen blijft de impact op de omliggende zones beperkt.
Maar bij een megafestival zoals ‘Tomorrowland’ waarbij 200.000 bezoekers per weekend
zich verplaatsen en de geluidsoverlast van de muziekinstallaties van dit festival tot
tientallen kilometers ver te horen is, wordt de goede ruimtelijke ordening van de hele
omgeving sterk geschaad gezien de grote aanwezigheid van gezinswoningen. Op minder
dan enkele honderden meters liggen verscheidene woonstraten en -wijken. De
recreatiezone dient dan ook ruimtelijk niet op zich alleen bekeken te worden, maar ook in
een straal van minstens van 1 kilometer rondom het terrein. Op ongeveer 400m afstand
van het recreatiedomein bevindt zich Den Beuk, een woonzorgcentrum voor ouderen.
De lokale draagkracht op ruimtelijk gebied wordt dan ook meer dan ooit overschreden en
heeft een veel te zware impact op de leefbaarheid van de woonkernen van Boom en
Rumst, te meer dat het gebied van Boom en Rumst, met onder andere het
recreatiedomein De Schorre, op de provincieraad te Antwerpen op 28/11/2018 door de
goedkeuring van het PRUP Klein stedelijk gebied Boom-Rumst’ afgebakend is als
kleinstedelijk gebied. Te meer dat de gemeenten Boom en Rumst in de nabije toekomst
vlakbij nog verscheidene nieuwe woonuitbreidingen vlakbij tussen het recreatiedomein De
Schorre en de Rupelvallei voorzien en reeds lopende zijn. Gezien de enorme overlast van
het festival Tomorrowland op vlak van geluidshinder en ook hinder op vlak van mobiliteit
dient dan ook naar de nabije toekomst uitgekeken te worden naar een nieuwe locatie die
ruimtelijk veel beter ingebed is en niet in een binnengebied omringd door woonwijken en straten gelegen is. Wij voegen een kopie van het plan van de feitelijke en juridische
toestand van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Boom-Rumst’ in bijlage.
De overlast ten gevolge van de activiteiten van de vergunde inrichting is dan ook ruimtelijk
gezien heel sterk aanwezig en onaanvaardbaar inzake de leefbaarheid van de bewoners.
Te meer dat het festival plaatsvindt in de zomermaand juli en de bewoners nood hebben
aan rust en ontspanning.
De omgevingsambtenaar van de gemeente Boom bekrachtigt dit ook in zijn ongunstig
advies (pag.11van de omgevingsvergunning) dat er heden nog onvoldoende garanties zijn

dat de ruimtelijke draagkracht van de nabije, dan wel omliggende, omgeving niet
overschreden wordt : “Aangezien de besprekingen met betrekking tot deze hinderbeperkende maatregelen heden nog lopende zijn en nog niet vervat zitten in onderhavig
dossier kan heden onvoldoende gegarandeerd worden dat de ruimtelijke draagkracht van
de nabije, dan wel omliggende, omgeving niet overschreden wordt.”
Aangezien op basis van het ingediende dossier onvoldoende gegarandeerd kan worden
dat de ruimtelijke draagkracht van de nabije, dan wel omliggende omgeving niet
overschreden wordt, had deze omgevingsvergunning niet mogen toegekend worden. Wij
vragen dan ook dat de verleende omgevingsvergunning in eerste aanleg vernietigd wordt
tot dat deze garanties wel bepaald zijn en ook verankerd zijn in de bijzondere
voorwaarden van de omgevingsvergunning en dit verleg met de buurtbewoners en de
actiegroepen die ijveren voor een goed ruimtelijk beleid en een gezonde leefomgeving.

5. Schadelijke effecten op de natuur en het niet naleven van de
natuurwetgeving
Er ontbreken meerdere rapporten in de aanvraag van de verleende omgevingsvergunning.
Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre ligt vlakbij het Natura 2000 gebied
“BE2300006 - Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent”. Alsook
in de nabijheid van het VEN-gebied ’De samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’ aan de overzijde
van de Rupel. Bijgevolg moet er in deze omgevingsvergunningsaanvraag ook een rapport
‘Verscherpte Natuurtoets’ en eveneens een ‘Passende Beoordeling’ (natuurtoets)
overeenkomstig art.36ter van het Natuurdecreet opgemaakt worden. Beide studies
ontbreken in het dossier.
De schadelijke effecten en de mogelijke impact van een derde festivalweekend op de
natuurwaarde en beschermde soorten werden niet bestudeerd. Er werden ook geen
milderende maatregelen vooropgesteld.
Een inventaris van de aanwezigheid van de beschermde soorten overeenkomstig het
Soortenbesluit van het Natuurdecreet op het recreatiedomein en de onmiddellijke

omgeving ontbreekt, alsook de impactinschatting op deze aanwezige beschermde
soorten.
De storende effecten van het aangevraagde derde weekend voor het festival
Tomorrowland op de natuur dient ruimtelijk veel breder bekeken te worden dan de locatie
van het recreatiegebied zelf gezien het terrein gelegen is één grote structuur van
aanééngesloten grote eenheid natuur, zie hieronder. De hinderlijke effecten op de
beschermde soorten opgenomen in het Soortenbesluit van het Natuurdecreet werd door
de aanvrager niet onderzocht inzake de impact ervan. De zware geluidsoverlast afkomstig
van de muziekactiviteiten, het afschieten van vuurwerk op het einde van elke festivalavond
(door de aanvraag van het derde weekend gebracht op 9 avonden) en de verstoring door
de mobiliteit van meer dan 600.000 deelnemers in het gebied wordt zwaar onderschat in
de beoordeling op de effecten op de natuur. Ze zijn door de aanvrager ook niet onderzocht
en er werden dan ook geen milderende maatregelen om de natuurschade te voorkomen of
te beperken in de aanvraag en de bijzondere voorwaarden van de verleende
omgevingsvergunning in eerste aanleg.
Dit is een zware tekortkoming temeer dat het Natuurrapport Vlaanderen 2020 reeds
aangeeft dat de biodiversiteit in Vlaanderen in het rood staat en Vlaanderen in zijn
internationale verplichtingen inzake de instandhouding van de Europees beschermde
soorten overeenkomstig de Europese Habitatrichtlijn te kort komt.

Natuurwaarde van het recreatiegebied De Schorre en de
directe omgeving
Habitatgebied SBZ-BE230006
De Rupel en haar oevers zijn aangeduid als natura 2000 gebied en valt binnen de grens
van binnen het habitatgebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot
Gent’ als SBZ-BE2300006. Dit betekent dat er volgens de zorgplicht van het Natuur- en
Bodemdecreet en volgens het Europees beschermingsbesluit van de habitatrichtlijn met
alle middelen voor moet gezorgd worden dat dit gebied niet beschadigd wordt. Zowel het
biotoop als de beschermde soorten voor deze zones zijn beschermd.
De Rupel bevindt zich op 350m van de grens en op 700m van het midden van het
recreatiegebied De Schorre.

VEN-gebied ‘De samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’
Aan de overzijde van de Rupel ter hoogte van de groene corridor bevindt zich het VENgebied ‘De samenvloeiing Rupel-Dijle- Nete’ en vormt zo één groot groen netwerk voor de
natuur
Het VEN-gebied bevindt zich op 500m van de grens en op 880m van het midden van het
recreatiegebied De Schorre.

Buffergebieden
Het recreatiedomein De Schorre valt binnen het pleister- en rustgebied voor watervogels
en steltlopers, binnen de 1 km voedseltrek en de 2 km slaapplaats- en broedkoloniebuffer
van vogels in de vallei van de Rupel.
Biologische waarderingskaarten
De biologische waarderingskaart geeft aan dat het Provinciaal Recreatiedomein De
Schorre grotendeels (en heel specifiek de zones waar het festival zelf doorgaat) bestaat
uit “een complex van waardevolle natuur” en “een complex van waardevolle tot zeer
waardevolle natuur”.

Grote eenheid van natuur
Het recreatiegebied De Schorre, in het bijzonder het oostelijk deel vormt samen met de
kleiputten Boom-Terhagen, de Rupelvallei en het VEN-gebied ‘De samenvloeiing RupelDijle-Nete’ en het habitatgebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens
tot Gent’ als SBZ-BE2300006 een grote eenheid natuur.

In 2003 werden de kleiputten Terhagen, waarin het projectgebied van de aanvraag
gelegen is, aangeduid als VEN-gebied gezien de hoge natuurwaarde. Maar het gebied
van 140ha werd om onduidelijke redenen geschrapt, zie ‘De definitieve vaststelling VEN
1ste fase va 18/07/03’:
Twee VEN-gebieden werden integraal geschrapt, m.n. de Orchis te Bornem (GEN-nr. 322)
en het Elzenbroekbos te Kruibeke plus Rupelsmondse kreek (GEN-nr. 210). Van 2
gebieden werd meer dan de helft geschrapt, m.n. de kleiputten van Niel-Terhagen (GENnr. 337) en Blokkersdijk (GEN-nr. 340). Van de 219 VEN-gebieden werd er in 122 niets
geschrapt.
Categorie “Ontginningen” * Kleiputten Terhaegen: 140 ha Dit ontgonnen
ontginningsgebied werd om onduidelijke redenen geschrapt: aannemingsbedrijf in gebied

had bezwaar aangetekend voor beperkt deel waar momenteel parking en overslag plaats
vond, maar na bespreking bleek het volledige gebied geschrapt.

In het “Natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom –

Rumst (Rupelstreek)- Perspectieven voor natuurontwikkeling in een
dynamisch ontginningslandschap’ opgemaakt door het INBO in 2012 staat:.
“Grote delen van de voormalige ontginningsgebieden hebben een grote natuurwaarde. Er
ontwikkelde zich een rijke afwisseling van open en gesloten vegetatietypes, ontstaan na

spontane natuurontwikkeling op een gevarieerd antropogeen substraat. De grootste
biologische en ecologische waarde hebben de kleiputten van Walenhoek en deze van
Terhagen (ontginningsgebied tussen Boom en Rumst). De kleiputten zijn door hun ligging
nabij het rivierengebied van groot belang voor avifauna en bieden grote potenties voor
natuurontwikkeling. Bovendien zijn ze van groot sociaal-recreatief belang binnen deze
sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde omgeving (Provincie Antwerpen 2011).

Aan de westkant van het projectgebied ligt een stedelijk groengebied (56.4)
dat is opgebouwd uit verschillende onderdelen: (1) het provinciaal domein De

Schorre, sterk gericht op recreatie en (2) het gebied van de Oude Kleiputten, dat
gereserveerd is voor een golfterrein. De actuele natuurwaarde in deze laatste zone is
hoog. Er wordt bij voorkeur voorzien in een invulling die de toegankelijkheid van het
gebied verhoogt en waar mogelijk de natuurwaarden respecteert.

Via bovengenoemde Europese richtlijnen genieten sommige dier- en plantensoorten een
strikte wettelijke bescherming in het hele Europese grondgebied, dus ook buiten de

afgebakende ‘speciale beschermingszones’. Het gaat hierbij om soorten van Bijlage IV
van de Habitatrichtlijn. Twee soorten uit deze lijst komen ook voor in het projectgebied te
Boom- Rumst. Het betreft:
· Rugstreeppad
· Kamsalamander
Een belangrijk principe hierbij is dat niet enkel de soort op zich beschermd is, maar ook de
voortplantings- en rustzones van de soort. De bescherming geldt dus daar waar de soort
voorkomt. Er geldt een strikt verbod op het verstoren of vernietigen van bovengenoemde
soorten en hun leefgebied. Elke lidstaat moet ervoor zorgen dat de bestaande populaties
van deze soorten duurzaam behouden blijven of desnoods hersteld worden zodat een
“gunstige staat van instandhouding“ bereikt wordt. Beide soorten staan centraal bij het
uitwerken van de ecologische visie voor het ontginningslandschap.”

Uit dit INBO-rapport blijkt nogmaals het groot belang van de aanwezige natuur in de
Kleiputten Terhagen. Dit rapport dateert van 2012, wat betekent dat intussen de
natuurwaarde er nog sterk op verbeterd is! Daardoor is er eens te meer de verplichting
om zorgvuldig om te gaan met de aanwezige natuur.

Het ontbreken van een studie van de schadelijke effecten op
vleermuizen en het nemen van milderende maatregelen
Zowel de waterpartijen al het bosgedeelte van het recreatiegebied De Schorre als de
Rupelvallei en de nabijgelegen kleiputten Boom en Rumst (gelegen op een 200m van de
grens van het recreatiegebied De Schorre), de Rupelvallei zijn belangrijke leefgebieden,
rust- en kraamverblijfplaatsen (bomen) voor vleermuizen. Er werden minstens 6 soorten in
grote getalen geïnventariseerd, zijnde Rosse vleermuis, Watervleermuis, Gewone
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Bosvleermuis en Laatvlieger. Zo wel de soorten
als hun leefgebied zijn wettelijk beschermd in het Soortenbesluit van het Vlaams
natuurdecreet als in de Europese Habitatrichtlijn.
Speciale beschermingszone voor vleermuizen – Habitatgebied BE2300006
De Rupel en haar oevers zijn aangeduid als Europees Habitatrichtlijngebied “Schelde- en
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent” (SBZ-H BE2300006), ook in het
bijzonder als leefgebied voor vleermuizen. De bescherming van hun leefgebied beperkt
zich niet tot alleen tot het aangeduide Habitatgebied , maar ook tot de onmiddellijke
omgeving ervan(tot 1 à 2 km van de aangeduide locatie).
Het projectgebied, waar men de geplande werken voor de aanvoer en het storten van de
gronden wil laten uitvoeren overeenkomstig de aanvraag van de omgevingsvergunning,
ligt vlakbij dit habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse
grens tot Gent” (SBZ-H BE2300006). Het habitatgebied werd aangeduid ter bescherming
van volgende bijlage 4- soorten alsook hun leefgebied: Tweekleurige vleermuis,
Baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Watervleermuis,
Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis. En dit met de doelstelling van de
instandhouding van de populaties.

Er is tevens een soortenbeschermingsprogramma vastgesteld voor het
habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent”
(SBZ-H BE2300006) door het Ministerieel besluit houdende de vaststelling van een
soortenbeschermingsprogramma voor vleermuizen door de Vlaamse minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw d.d.24 september 2018, samen met besluit van de
Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats.
Hiervoor verwijzen wij naar de website van he Agentschap Natuur en Bos:
https://www.natuurenbos.be/sbpvleermuizen.
In dit soortenbeschermingsprogramma staat het volgende vermeld onder punt 3.2.3
(pagina 128):
Doelstellingen buiten SBZ: Het leefgebied van vleermuizen beperkt zich niet tot de
Speciale Beschermingszones (SBZ). Meestal vormt het SBZ slechts een onderdeel van
het leefgebied: ze komen er foerageren maar verblijven op een kerkzolder buiten het SBZ;
ze bewonen een boomholte binnen SBZ maar foerageren erbuiten; voor de verplaatsing
van de zomerverblijven naar de overwinteringsplek leggen ze tientallen kilometers af
buiten SBZ; ... De nood aan onderlinge samenhang van het leefgebied (het netwerk van
kolonieplaatsen, foerageergebieden, overwinteringsplaatsen en zwermplaatsen) maakt dat
ook acties buiten SBZ essentieel zijn om deze diergroep afdoende te beschermen.
Alle vleermuissoorten staan tevens vermeld op de Provinciale prioritaire soortenlijst van de
Provincie Antwerpen, die door het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek (INBO) werd
opgemaakt om een gericht natuurbeleid binnen de provincie te voeren.
Wettelijke bescherming van vleermuizen

Alle vleermuissoorten in Vlaanderen zijn beschermd, alsook hun voortplantings-,
kraamverblijf- en rustplaatsen volgens het Soortenbesluit van het Natuurdecreet. De
vleermuissoorten zijn ook opgenomen in de Habitatrichtlijn. De instandhouding van deze
soorten en hun leefgebied is dan ook een wettelijke verplichting.
Waarnemingen van vleermuizen in de kleiputten Boom-Terhagen en het Provinciaal
recreatiegebied De Schorre
In het INBO-rapport RUMBOOLAR staat op p.40: "Het projectgebied is minder open dan
de omgeving van de kleiputten die door Natuurpunt worden beheerd, en bestaat vooral uit
struweel en opgaand bos. Deze afwisseling is een geschikte habitat voor gekraagde
roodstaart, houtsnip, nachtegaal, zomertortel, wielewaal en wespendief. De lijst met
waarnemingen werd eveneens gescreend op vleermuizen, omdat alle soorten zijn
opgenomen in de bijlage van de habitatrichtlijn (92/43/EEG). Aan de noordkant van de
visvijver in het projectgebied werden in 2018 volgende soorten waargenomen, met behulp
van een automatische batdetector: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis,
Grootoorvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Bosvleermuis.” Maar
liefst zeven soorten vleermuizen werden er waargenomen …!
In het rapport ‘Inventarisatie fauna en flora Terhagen (Rumst) dat opgemaakt is door N
atuurpunt Studie in 2017 staat op pagina 13 een zeer korte tekst met de vermelding
dat er 3 soorten vleermuizen zijn waargenomen in de kleiputten van Terhagen sinds 2008
en deze soorten Europees beschermd zijn via het Habitatrichtlijn (Bijlage IV), zijnde
Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Op 14 juni en 27 juni
2017 werd hierbij terreinwerk uitgevoerd.

Op pagina 250 van het rapport MER opgemaakt voor de sanering en opvulling van de
vlakbijgelegen kleiputten Boom-Terhagen lezen wij: ‘De vleermuizen zijn als groep
opgenomen als Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen (Beckers et al.,
2009). Binnen het projectgebied zijn er in de studie van Feys (2017) waarnemingen van 3
soorten vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. De
Vos et al. (2020) meldt dat er aan de noordkant van de centrale vijver in het projectgebied
in 2018 volgende soorten werden waargenomen, met behulp van een automatische
batdetector: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Grootoorvleermuis,
Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Bosvleermuis. Deze soorten zijn
Europees beschermd via de Habitatrichtlijn (Bijlage IV). De vleermuizensoorten die
werden waargenomen in het projectgebied, foerageren in de gevarieerde groene
omgeving en boven de waterplassen, maar het is op basis van de uitgevoerde
veldinventarisaties weinig waarschijnlijk dat kolonies van boombewonende soorten (Rosse
vleermuis, Bosvleermuis) in het projectgebied aanwezig zijn. De potentie voor deze
soortengroep zou wel kunnen toenemen naarmate het bos ouder wordt (De Vos et al.,
2020).’
Het is duidelijk dat het projectgebied een belangrijk leefgebied voor vleermuizen betreft.
Er is een groot aanbod van voedsel dankzij de natte gebieden (oude kleiputten) en het
gemengde bos, alsook de ruigtes die zich spontaan ontwikkeld hebben in de open stukken
en langs de wandelwegen. Ook de bestaande morfologie van de kleiputten zorgt voor
voldoende luwte bij wind. Er zijn ook voldoende dode bomen met spechtengaten die als
nestgelegenheid en rustplaats voor boombewonende soorten kunnen dienen.
Op de website www.waarnemingen.be van Natuurpunt staan voor de kleiputten BoomTerhagen volgende waarnemingen van vleermuizen in de kleiputten Boom-Terhagen
geregistreerd:

Voor het recreatiegebied De Schorre zelf is echter geen grondige inventaris van de
aanwezige vleermuizen in het recreatiegebied De Schorre uitgevoerd. Er werd ook geen
studie inzake de de verstoring van hun rustplaatsen en broedverblijfplaatsen. De meeste
soorten verblijven tijdens de zomer in gaten van bomen, maar ook de talrijke aanwezige
oude steenbakkerstunnels zijn potentiële rust- en broedverblijfplaatsen van deze soorten.
Dit is een zware tekortkoming in de aanvraag van de omgevingsvergunning met
betrekking tot de zorgplicht, het standstill-beginsel en het soortenbesluit van het
Natuurdecreet.
Er werden wel enkele losse waarnemingen van vleermuizen in de gegevensbank
www.waarnemingen.be van Natuurpunt genoteerd, zijnde 5 Watervleermuizen, 1 Rosse
vleermuis en 1 Dwergvleermuis. Dit alles is natuurlijk een zware onderschatting gezien de
gedane waarnemingen in de vlak bijgelegen kleiputten Boom-Terhagen met de
aanwezigheid van gelijkaardige biotopen aantoont dat daar minstens 6 beschermde
soorten vleermuizen voorkomen. Het is dan ook duidelijk dat deze soorten ook in het nabij
gelegen recreatiegebied voorkomen dat op minder dan 100m afstand van de kleiputten

Boom-Terhagen gelegen is. In het bosrijke oostelijk gedeelte van het domein staan ook
mogelijke nestbomen voor vleermuizen.

Schadelijke effecten op de aanwezige populatie vleermuizen
Vleermuizen zijn zeer gevoelig voor verstoring van hun leefgebied, rustplaatsen en
kraamverblijfplaatsen zowel inzake geluids- als lichthinder. De geluidshinder en lichthinder
van het festival kan verstoring veroorzaken in de periode dat de vleermuizen dienen te
jagen om hun jongen groot te brengen. De lichthinder heeft ook een impact op de insecten
die de voedselbron van vleermuizen zijn.
Het derde weekend valt tevens in de periode van dat de jongen van vleermuizen in de
kraamverblijfplaatsen verblijven, dewelke gesitueerd is in de periode zijnde van 01 maart
tot 31 augustus.
Aangezien de hinder van het festival zich niet beperkt tot het recreatiedomein De Schorre
dienen ook de effecten en milderende maatregelen onderzocht worden in de nabijgelegen
natuurgebieden, hierboven opgesomd.

Ook de effecten van het vuurwerk, door de aanvraag van het derde weekend betreft dit
gedurende 9 avonden vuurwerk, de helikoptervluchten, hetzij georganiseerd door derden,
tijdens het festival, op de vleermuizen werden niet onderzocht.
Maar nergens lezen we iets over de schadelijke effecten en milderende maatregelen in de
aanvraag van de omgevingsvergunning, alsook niet in de verleende omgevingsvergunning
in eerste aanleg. Ze werden dan ook niet onderzocht door de aanvrager. Er werden ook
geen milderende maatregelen als bijzondere voorwaarden in de verleende
omgevingsvergunning opgenomen. Dit is een zware tekortkoming in de aanvraag van de
omgevingsvergunning met betrekking tot de zorgplicht, het standstill-beginsel en het
Soortenbesluit van het Natuurdecreet.
In de voortoest van de passende beoordeling werd niets onderzocht inzake de schadelijke
effecten op de bescherming en aanwezigheid van de vleermuizen in de SBZ. Deze
voortoets dient ook te gebeuren voor de onmiddellijke omgeving van de SBZ gezien de
vleermuizen een mobiele soort betreft en voor haar voedsel afhankelijk is van de
natuurgebieden in de directe omgeving van het SBZ en dus noodzakelijk zijn voor de
instandhouding van de populaties. Dit is dan ook in strijd met art.36ter van het
Natuurdecreet. Er dient weldegelijk een passende beoordeling inzake de bescherming van
de vleermuizen opgemaakt te worden in functie van de instandhouding van deze
beschermde soort.

Het ontbreken van een studie van de schadelijke effecten op
beschermde soorten vogels en het nemen van milderende maatregelen
Het recreatiedomein De Schorre valt binnen het pleister- en rustgebied voor watervogels
en steltlopers, binnen de 1 km voedseltrek en de 2 km slaapplaats- en broedkoloniebuffer
van vogels in de vallei van de Rupel.
Het festival wordt georganiseerd in het provinciaal recreatiegebied ‘De Schorre’. Dit gebied
kent een hoogdynamisch recreatief karakter. In dit voormalig kleiontginningsgebied
hebben zich in de loop der jaren echter ook verschillende natuurwaarden ontwikkeld
waaronder rietland, eutrofe plassen, wilgenstruweel, soortenrijk grasland e.a.
Verschillende van deze natuurwaarden genieten door het natuurdecreet een extra
bescherming als verboden te wijzigen vegetatie. Het voorkomen van deze natuurwaarden
en verschillende gradiëntsituaties (droog-nat, voedselrijk-arm, open- bebost) zorgt er
tevens voor dat dit gebied een aanzienlijke waarde heeft voor tal van soorten waaronder
volgende waarnemingen in het verleden werden genoteerd: ijsvogel, nachtegaal,
boomvalk, buizerd, rietgors, woudaapje, visdiefje, huiszwaluw, boerenzwaluw, gierzwaluw,
kuifeend, blauwborst, kleine karakiet, bosrietzanger, Cetti’s zanger, houtsnip, alsook heel
wat eendensoorten als kuifeend, slobeend, wintertaling, krakeend, bergeend, e.a.
Verschillende van deze soorten (blauwborst, woudaapje en ijsvogel) genieten via de
Europese vogelrichtlijn een strikte bescherming daar waar ze voorkomen. Tevens komen
rugstreeppad, kamsalamander en verschillende vleermuizen voor in de directe omgeving.
Op macroschaal vormt domein de Schorre een belangrijke schakel binnen de
verschillende groene zones die zich uitstrekken langs de Rupel dewelke is aangeduid als
habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’
verschillende van deze groene zones bieden een belangrijke ondersteuning bij het
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen (bvb. uitwijkplaats avifauna,..)
De schadelijke effecten van het aangevraagde derde weekend voor het festival
Tomorrowland op de natuur dient ruimtelijk ook veel breder bekeken te worden dan de
locatie van het recreatiegebied alleen, gezien het terrein gelegen is een structuur van een

aanééngesloten grote eenheid natuur, waaronder de Rupelvallei, het VEN-gebied aan de
overzijde van de Rupel en de hoge natuurwaarde van de nabijgelegen kleiputten BoomTerhagen, zie de oplijsting hierboven. De schadelijke effecten op de beschermde soorten
broedvogels, water- en moerasvogels opgenomen in het Soortenbesluit van het
Natuurdecreet werden echter door de aanvrager in deze gebieden niet onderzocht. Het is
alsof het organiseren van een muziekfestival met meer dan 600.000 deelnemers
gedurende 12 dagen geen schade kan berokkenen aan de hoge natuurwaarde in de
natuurgebieden en het domein zelf.
De zware geluidsoverlast (tot een geluidsdrukniveau van 100dBA en met zeer zware
bassen wat eigen is aan de muziek van het festival van Tomorrowland) afkomstig van de
muziekactiviteiten, het afschieten van vuurwerk op het einde van elke festivalavond (door
de aanvraag van het derde weekend gebracht op 9 avonden) en de verstoring door de
mobiliteit van meer dan 600.000 deelnemers in het gebied wordt dan ook zwaar
onderschat in de beoordeling op de effecten op de natuur. De storende effecten van de
geluidshinder afkomstig van het festival op de avifauna, de broedvogels, de pleisterende
watervogels en moerasvogels bij hoogwater op de Rupel werden gewoon weg niet
bestudeerd in het recreatiegebied en in de natuurgebieden in de onmiddellijke omgeving.
Ook de effecten van het vuurwerk en de helikoptervluchten bij het organiseren van een
derde weekend Tomorrowland werden niet bestudeerd. Er werden dan ook geen
milderende maatregelen opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de verleende
omgevingsvergunning in eerste aanleg gezien het ontbreken van deze studie.
Bij het item ‘Indirecte effecten’ in het document ‘Voortoets-rapport’ wordt ook niks gezegd
over het feit dat het domein De Schorre binnen de 1km voedseltrek en de 2km
slaapplaats- en broedkoloniebuffer van vogels valt. Dit is een belangrijk hiaat.
Het derde weekend in de aanvraag van de omgevingsvergunning valt tevens in de periode
van het broedseizoen van vogels, zijnde van 15 maart tot 15 juli. Voor moeras- en
watervogels geldt een nog uitgebreider broedseizoen van 15 maart tot 01 augustus.
Het Agentschap Natuur en Bos geeft in haar advies bij de aanvraag van deze
omgevingsvergunning aan dat het festival moet inzetten op maatregelen om de verstoring
van omliggende natuur door onder andere helikoptervluchten, verlichting te vermijden en
beperken, zie p.15 en pag. 17 van de verleende omgevingsvergunning nr OMWV-20210038 in eerste aanleg:
‘Het festival wordt georganiseerd in het provinciaal recreatiegebied ‘De Schorre’. Dit
gebied kent een hoogdynamisch recreatief karakter. In dit voormalig kleiontginningsgebied
hebben zich in de loop der jaren echter ook verschillende natuurwaarden ontwikkeld
waaronder rietland, eutrofe plassen, wilgenstruweel, soortenrijk grasland e.a.
Verschillende van deze natuurwaarden genieten door het natuurdecreet een extra
bescherming als verboden te wijzigen vegetatie. Het voorkomen van deze natuurwaarden
en verschillende gradiëntsituaties (droog-nat, voedselrijk-arm, open- bebost) zorgt er
tevens voor dat dit gebied een aanzienlijke waarde heeft voor tal van soorten waaronder
volgende waarnemingen in het verleden werden genoteerd: ijsvogel, nachtegaal,
huiszwaluw, boerenzwaluw, gierzwaluw, kuifeend, blauwborst, houtsnip e.a. Verschillende
van deze soorten (blauwborst en ijsvogel) genieten via de Europese vogelrichtlijn een
strikte bescherming daar waar ze voorkomen. Tevens komen rugstreeppad,
kamsalamander en verschillende vleermuizen voor in de directe omgeving. Op
macroschaal vormt domein de Schorre een belangrijke schakel binnen de verschillende
groene zones die zich uitstrekken langs de Rupel dewelke is aangeduid als
habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’

verschillende van deze groene zones bieden een belangrijke ondersteuning bij het
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen (bvb. uitwijkplaats avifauna,..). In kader
van de huidige aanvraag wenst men voor het jaar 2022 eenmalig een derde
festivalweekend te organiseren en een week vroeger het festivalterrein op te bouwen (6
weken opbouw in de plaats van 5 weken). Dit betekent dat De Schorre gedurende 3 juni
tot 12 augustus 2022 verstoring zal kennen door de aangevraagde activiteiten, dit in de
plaats van 17 juni tot 12 augustus wanneer er sprake zou zijn van 2 festivalweekends en
een opbouwperiode van 5 weken. De twee extra aangevraagde weken vinden plaats in de
broedperiode van bovenvermelde soorten die globaal gezien loopt van april tot augustus.’
‘Het Agentschap voor Natuur en Bos wil benadrukken dat het festival blijvend moet
inzetten op maatregelen om de verstoring van omliggende natuur door onder
andere helikoptervluchten, verlichting en vuurwerk te vermijden en beperken.
Bovendien dienen de activiteiten van het festival geconcentreerd te worden in de
hoogdynamische recreatiezone opdat de meest waardevolle zones (zie figuur 1) en
boszones worden ontzien.’
‘Conclusie Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur
en Bos een gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarden:
- De periode van verstoring dient tot een minimum beperkt te worden dit maakt dat
opbouw enkel mogelijk is 5 weken voor de festival. Bijgevolg dient de voorgestelde
voorwaarde aangepast te worden naar: ‘In 2022 wordt uitzonderlijk én éénmalig 3
opeenvolgende festivalweekends van 3 festivaldagen toegestaan met opening op vrijdag
en sluiting op zondag. De vergunningsplichtige activiteiten mogen slechts gedurende 5
weken voor de aanvangsdatum van het festival, tijdens het festival en 2 weken na het
festival worden geëxploiteerd.’ OMWV-2021-0038 bv WEAREONE.World (KBO
867.239.782) 17 / 37 - De activiteiten van het festival dienen geconcentreerd te worden in
de hoogdynamische recreatiezone opdat de meest waardevolle zones (zie figuur 1) en
boszones worden ontzien.
De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving
van deze voorwaarden.
Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing:
- Artikel 97 §1 Bosdecreet van 13.06.1997
- Artikel 16 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het
Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft
onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen
(artikel 14 van het Soortenbesluit). 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 via het algemeen e-mailadres van AVES.’

In het advies van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie, p.18 en p.21 van de
verleende omgevingsvergunning in eerste aanleg, lezen wij het volgende:

De deskundige milieu geeft aan dat sommige gevolgen van een festival op geen
enkele manier te milderen zijn. De deskundige milieu verwijst daarbij naar het feit
dat de twee bijkomend aangevraagde weken plaatsvinden in de broedperiode van
tal van vogelsoorten. Ook zal de parkeerdruk onvermijdelijk langer aanhouden.
• De heer Lakwijk antwoordt dat de planning werd herbekeken om de biodiversiteit in de
zone met de hoogste ecologische waarde te ontlasten. De opbouw van de Core zal
daarom ten vroegste 4 weken voor het eerste festivalweekend worden aangevat. Wat de
parkeerdruk betreft, dient door verschillende actoren samen een oplossing te worden
uitgewerkt. Zoals eerder aangehaald, is de organisator niet bevoegd om op te treden
tegen foutparkeerders. Daarnaast werd tijdens voorgaande edities ook vastgesteld dat
parkeerontheffingen uit de brievenbussen van buurtbewoners werden gevist en werden
doorverkocht. De organisator tracht daarom de buurtbewoners zo veel mogelijk af te
schermen door auto’s via vaste routes te sturen, zodat er gebruik wordt gemaakt van de
ingerichte parkings.
• De heer Gillis geeft aan dat er intensief overleg met het ANB plaatsvond, niet alleen over
het broedseizoen maar ook over het brede concept. Zo werd bijvoorbeeld een intensieve
samenwerking opgestart ten bate van de rugstreeppad. Ook heeft de organisator het ANB
al meermaals geconsulteerd voor toelichting en bijkomende informatie.
• De heer Gillis merkt ook op dat tijdens de opbouw en tijdens het festival zelf beslag wordt
gelegd op publiek domein in De Schorre. Tijdens de voorbije edities werd het terrein in
fases afgesloten. Dit werd gedaan om de veiligheid van de bezoekers van OMWV-20210038 bv WEAREONE.World (KBO 867.239.782) 19 / 37 het domein te garanderen. Om de
overlast tijdens de opbouw te beperken zal in 2022 voor het eerst gewerkt worden met
werfzones. Enkel de werfzones zullen niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Via zeer
duidelijke routes zal de bezoeker begeleid worden doorheen de werfzones. Pas als het
echt niet anders kan om de veiligheid van de bezoeker te garanderen, zal overgegaan
worden tot het volledig afsluiten van bepaalde zones. Door de introductie van werfzones
zullen bepaalde gebieden deels langer toegankelijk zijn voor bezoekers. Deze maatregel
om het terrein maximaal terug te geven aan de buurtbewoners is echter alleen mogelijk als
alle adviesinstanties in dezelfde richting kijken. Hopelijk zal het convenant hiertoe ook
bijdragen
Het voorkomen van natuurwaarden en verschillende gradiëntsituaties (droog-nat,
voedselrijk-arm, openbebost) zorgt er tevens voor dat dit gebied een aanzienlijke waarde
heeft voor tal van soorten waaronder volgende waarnemingen in het verleden werden
genoteerd: ijsvogel, nachtegaal, huiszwaluw, boerenzwaluw, gierzwaluw, kuifeend,
blauwborst, houtsnip e.a. Verschillende van deze soorten (blauwborst en ijsvogel)
genieten via de Europese vogelrichtlijn een strikte bescherming daar waar ze voorkomen.
Tevens komen rugstreeppad, kamsalamander en verschillende vleermuizen voor in de
directe omgeving. In kader van de huidige aanvraag wenst men voor het jaar 2022
eenmalig een derde festivalweekend te organiseren en een week vroeger het
festivalterrein op te bouwen (6 weken opbouw in de plaats van 5 weken). Dit betekent dat
De Schorre gedurende 3 juni tot 12 augustus 2022 verstoring zal kennen door de
aangevraagde activiteiten, dit in de plaats van 17 juni tot 12 augustus wanneer er sprake
zou zijn van 2 festivalweekends en een opbouwperiode van 5 weken. De twee extra
aangevraagde weken vinden plaats in de broedperiode van bovenvermelde soorten die
globaal gezien loopt van april tot augustus. Aangezien de extra periode in het
broedseizoen valt, dient in kader van vermijdbare natuurschade de verstoring tot een
minimum beperkt te worden. Dit maakt dat de periode van 5 weken dient behouden te
blijven.
• Het ANB wil benadrukken dat het festival blijvend moet inzetten op maatregelen om de
verstoring van omliggende natuur door onder andere helikoptervluchten, verlichting en

vuurwerk te vermijden en beperken. Bovendien dienen de activiteiten van het festival
geconcentreerd te worden in de hoogdynamische recreatiezone opdat de meest
waardevolle zones (zie figuur 1) en boszones worden ontzien. Op figuur 1 wordt de zone
met de hoogste ecologische waarde volgens de biologische waarderingskaart
weergegeven. Deze zone bestaat uit een complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen bestaande uit vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (sf),
eutrofe plas (ae), rietland (mr) en opslag van allerlei aard (sz) (zie bijlage 1). Deze zone is
tevens aangeduid als regionaal belangrijke biotoop moerasbos van breedbladige wilgen
(zie bijlage 2). Het is van groot belang om de festivalgangers en -medewerkers goed te
sturen en uit deze kwetsbare zones te houden.
Het ANB vraagt volgende bijkomende voorwaarde op te leggen: ‘De activiteiten van het
festival dienen geconcentreerd te worden in de hoogdynamische recreatiezone opdat de
meest waardevolle zones (zie figuur 1) en boszones worden ontzien.’ - De aanvrager
verklaart ter zitting dat alle podia van Tomorrowland buiten deze zones gelegen zijn.
In de adviezen en de replieken van de vertegenwoordiger van Weare.world, zijnde de heer
Lakwijk, wordt echter nooit over gepaste milderende maatregelen inzake het voorkomen
van de geluidshinder, de helikoptervluchten en het vuurwerk, terwijl deze weldegelijk
schadelijke gevolgen hebben de beschermde soorten broedvogels, alsook op de
vleermuissoorten.
Om de schadelijke effecten te onderzoeken is een natuurstudie nodig, maar deze studie
uitvoeren is duidelijk geen optie van de aanvrager. Er worden dan ook geen gepaste
maatregelen om de hinder aan de natuur te vermijden en te beperken door de aanvrager
uitgewerkt. Dit kunnen we duidelijk uit de woorden van de heer Lakwijk op de hoorzitting
van de Provinciale Omgevingscommissie afleiden. In de bijzondere voorwaarden van de
verleende omgevingsvergunning in eerste aanleg zijn ook geen milderende maatregelen
hiervoor opgenomen.
Er wordt dan ook niet voldaan aan het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos en
is ook in strijd met de zorgplicht, het standstill-principe en het Soortenbesluit van het
Natuurdecreet. De verleende omgevingsvergunning is dan ook afgeleverd in strijd met
art.16 van het Natuurdecreet. Wij vragen dan ook de verleende omgevingsvergunning te
vernietigen.

Conclusie – de natuurwetgeving wordt niet nageleefd bij het
verlenen van de omgevingsvergunning en het veroorzaken van
natuurschade
De zorgplicht voor de natuur (art.14 van het Natuurdecreet) en het standstill-beginsel (art.
8 van het Natuurdecreet) worden duidelijk niet nageleefd gezien het ontbreken van een
grondige studie van de mogelijke schadelijke effecten op de broedvogels, avifauna,
pleisterende en rustende moeras- en watervogels, alsook op de vleermuissoorten en het
ontbreken van milderende maatregelen in de verleende omgevingsvergunning. Dit principe
stelt dat de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in Vlaanderen er niet op mag achteruit
gaan.
Het standstill-beginsel voor het behoud van de bestaande natuurwaarde dient dan ook
minstens het uitgangspunt te zijn.

Twee instrumenten ondersteunen dit beginsel:
- Zorgplicht: iedereen moet zorg dragen voor de natuur, zodat er geen schade aan
toegebracht wordt. Dit principe voorkomt dat de natuurwaarde er op achteruit gaat.
- Ecologische compensatie: als schade onvermijdbaar is, dan moet zij worden
gecompenseerd.
Bij het item ‘Indirecte effecten’ in het document ‘Voortoets-rapport’ wordt niks gezegd over
het feit dat het domein De Schorre binnen de 1km voedseltrek en de 2km slaapplaats- en
broedkoloniebuffer van vogels valt. Alsook dat de Rupel en haar oevers als
habitatrichtlijngebied SBZ-BE2300006 - Schelde- en Durme-estuarium van de
Nederlandse grens tot Gent, aangeduid is als belangrijk habitat voor vleermuizen en er
geen passende beoordeling of verscherpte natuurtoets inzake de instandhouding van
deze beschermde soorten is uitgevoerd. Dit is dan ook een zware tekortkoming in de
procedure tot het bekomen van een omgevingsvergunning, alsook in het voorkomen van
natuurschade.

Het is dan onmiskenbaar dat de handelingen die opgenomen zijn in de aanvraag
van de omgevingsvergunning ernstige schade zullen toebrengen aan het
bestaan van beschermde soorten en hun leefgebied. Alsook de natuurwetgeving
niet nageleefd wordt. Wij vragen u dan om de verleende omgevingsvergunning in
eerste aanleg te vernietigen op basis van volgende wetgeving en in het bijzonder
art. 16 van het Natuurdecreet:
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Artikel 4.3.1.
Voorgenomen projecten worden, alvorens een vergunning kan worden verleend voor de
vergunningsplichtige activiteit die het voorwerp uitmaakt van het project, aan een
milieueffectrapportage onderworpen in de gevallen bepaald in dit hoofdstuk.
Bij de milieueffectrapportage over projecten worden de directe en indirecte aanzienlijke
effecten van een project geval per geval op passende wijze geïdentificeerd, beschreven
en beoordeeld op de volgende disciplines:
de biodiversiteit, met bijzondere aandacht voor de beschermde soorten en
2° habitats, vermeld in bijlage I tot en met IV van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
De effecten op de disciplines, vermeld in het tweede lid, omvatten de verwachte effecten
die voortvloeien uit de kwetsbaarheid van het project voor risico’s op zware ongevallen of
rampen die relevant zijn voor het project in kwestie.
Artikel 4.3.7.
§ 1. Als een milieueffectrapport is vereist, stelt de initiatiefnemer een project-MER op en
dient hij die in. De door de initiatiefnemer te verstrekken informatie bevat ten minste:
1° een beschrijving van het project met informatie over de locatie, het ontwerp, de
omvang en andere relevante kenmerken van het project;
2° een beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project;
3° een beschrijving van de kenmerken van het project of de geplande maatregelen om
de waarschijnlijk aanzienlijke nadelige milieueffecten te vermijden, te voorkomen of te
beperken en, als dat mogelijk is, te compenseren;
4° een beschrijving van de redelijke alternatieven die de initiatiefnemer heeft
onderzocht en die relevant zijn voor het project, en de specifieke kenmerken

ervan, met opgave van de belangrijkste motieven voor de gekozen optie, in het
licht van de milieueffecten van het project;
5° een niet-technische samenvatting van de gegevens, vermeld in punt 1° tot en met 4°
;
6° alle aanvullende informatie als vermeld in bijlage IIbis, die bij dit decreet is gevoegd,
die van belang is voor de specifieke kenmerken van een bepaald project of projecttype
en voor de milieuaspecten die daardoor kunnen worden beïnvloed.
Als er een advies wordt uitgebracht met toepassing van artikel 4.3.4, § 4, is het projectMER gebaseerd op dat advies en bevat het de informatie die redelijkerwijs mag worden
vereist om tot een gemotiveerde conclusie over de aanzienlijke milieueffecten van het
project te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande kennis en
beoordelingsmethodes. Om overlappingen van beoordelingen te voorkomen, houdt de
initiatiefnemer bij het opstellen van het project-MER rekening met de beschikbare
resultaten van andere uitgevoerde relevante beoordelingen met toepassing van deze titel
of met toepassing van andere gewestelijke of federale regelgeving.
Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Datum 21/10/1997
Artikel 6 van het Natuurdecreet
Onverminderd de bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, is het beleid inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het
natuurlijk milieu gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van
de natuur en het natuurlijk milieu, op de handhaving of het herstel van de daartoe vereiste
milieukwaliteit en op het scheppen van een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak,
waarbij educatie en voorlichting van de bevolking inzake natuurbehoud wordt
gestimuleerd.
Artikel 7 van het Natuurdecreet
Het onder artikel 6 bedoelde beleid is gericht op het nemen van alle maatregelen die nodig
zijn voor de uitvoering van internationale overeenkomsten of verdragen betreffende het
natuurbehoud of van akten betreffende het natuurbehoud, met inbegrip van Europese
richtlijnen, vastgesteld op grond van internationale verdragen.
Met het oog op het nemen van de in het eerste lid vermelde maatregelen is de Vlaamse
Regering ertoe gemachtigd om de bijlagen I, II, III en IV bij dit decreet te wijzigen op een
van de volgende gronden, naargelang van toepassing :
1° hetzij als gevolg van de in artikel 15 van de Vogelrichtlijn of in artikel 19 van de
Habitatrichtlijn bedoelde aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang;
2° hetzij als gevolg van de feitelijke vaststellingen die in het in artikel 10 bedoelde
Natuurrapport gedaan worden betreffende de vogelsoorten van de bijlage I van de
Vogelrichtlijn, dan wel betreffende de habitats van bijlage I van de Habitat-richtlijn of de
dier- en plantensoorten van bijlage II of IV van de diezelfde richtlijn;
3° hetzij als gevolg van de feitelijke vaststellingen die gedaan worden in het verslag in
uitvoering van artikel 17.1 van de Habitatrichtlijn.
Onverminderd wat bepaald wordt in het eerste lid, wordt in de maatregelen genomen in
uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn rekening gehouden met de vereisten op
economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden.
Artikel 8 van het Natuurdecreet

De Vlaamse regering neemt alle nodige maatregelen ter aanvulling van de bestaande
regelgeving om over het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit
te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de natuur en om het standstill-beginsel toe
te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur.
Dit standstillbeginsel is ook van toepassing na het verstrijken van de termijn van elk
beheerplan wanneer de realisatie van de beheerdoelstellingen en -maatregelen van een
natuurbeheerplan als vermeld in artikel 16octies of de uitvoering van de beheerplannen in
het kader van of in uitvoering van dit decreet of het Bosdecreet van 13 juni 1990, leidt tot
een hogere natuurkwaliteit.
Artikel 9. van het Natuurdecreet
§ 1. De maatregelen bedoeld in artikelen 8, 13, 36ter, §§ 1, 2 en 5, tweede lid, en
hoofdstuk VI, kunnen geen beperkingen opleggen die absoluut werken of handelingen
verbieden of onmogelijk maken die overeenstemmen met de plannen van aanleg of de
ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, noch de realisatie van
die plannen en hun bestemmingsvoorschriften verhinderen, tenzij deze maatregelen, voor
wat artikel 36ter, §§ 1 en 2 aangaat, vastgelegd zijn in een goedgekeurd natuurrichtplan,
een managementplan Natura 2000 of, in voorkomend geval, een planversie ervan, of een
managementplan, dan wel, voor wat hoofdstuk VI aangaat, deze maatregelen de op grond
van artikel 7 van dit decreet vereiste bescherming betreffen van de soorten die vermeld
zijn in de bijlagen II, III en IV bij dit decreet.
De maatregelen bedoeld in het eerste lid beogen de instandhouding van de natuur en
kunnen onder meer de bescherming bevatten van de bestaande natuur en
natuurelementen, zoals habitats, holle wegen, houtkanten, poelen, waterrijke gebieden,
heiden en historisch permanent grasland, ongeacht waar de natuur en de
natuurelementen zich bevinden.
De in het eerste lid vermelde maatregelen kunnen de landbouwbedrijfsvoering en het
teeltplan niet regelen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische
gebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of
ecologische waarde, agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met een van deze
gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of
de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, tenzij in de
volgende gevallen:
1° voor de uitvoering van maatregelen bedoeld in artikel 36ter §§ 1 en 2;
2° binnen het VEN;
3° voor wat betreft het historisch permanent grasland gelegen binnen:
- de valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of
ecologische waarde, agrarische gebieden met bijzondere waarde of de met een van deze
gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of
de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening;
- het IVON;
- de beschermde duingebieden aangeduid krachtens artikel 52 van de wet van 12 juli 1973
op het natuurbehoud, toegevoegd bij decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot
bescherming van de kustduinen;
- de gebieden afgebakend volgens of in uitvoering van internationale overeenkomsten of
verdragen betreffende het natuurbehoud of van akten betreffende het natuurbehoud, met
inbegrip van Europese richtlijnen, vastgesteld op grond van internationale verdragen.
3° bis voor wat de bescherming van historisch permanente graslanden betreft, definitief
vastgesteld overeenkomstig artikel 9bis;

4° voor de uitvoering van de maatregelen die de op grond van artikel 7 van dit decreet
vereiste bescherming betreffen van de soorten die vermeld zijn in de bijlagen II, III en IV
van het decreet.
§ 2. Behoudens andersluidende bepaling kunnen de maatregelen bedoeld in artikel 13, §
1, artikel 25, § 1, eerste lid, artikel 28, § 1, artikel 36ter , §§ 1 en 2, artikel 48, § 3, artikel
50octies, § 5, tweede en derde lid, en artikel 51:
1° gericht zijn op het stimuleren van maatregelen op het vlak van natuurbehoud en
soortenbehoud;
2° het uitvoeren van een activiteit verbieden;
3° voorwaarden aan een activiteit opleggen;
4° gebodsbepalingen aan een overheid opleggen;
5° de verplichting bevatten voor een overheid tot het nemen van maatregelen op het vlak
van natuurbeheer voor terreinen en waterlopen die deze in eigendom, gebruik of beheer
heeft.
De maatregelen bedoeld in artikel 13, § 1, artikel 25, § 1, eerste lid, artikel 28, § 1, artikel
36ter, §§ 1 en 2, en artikel 51 kunnen tevens bevatten:
1° het afhankelijk maken van een activiteit van het verkrijgen van een voorafgaande
schriftelijke vergunning, toestemming of machtiging;
2° het onderwerpen van een activiteit aan een voorafgaande, schriftelijke melding of
kennisgeving.
De Vlaamse regering of haar gemachtigde kan tevens tegen vergoeding
gebodsbepalingen opleggen, al dan niet kaderend binnen een natuurrichtplan, een
managementplan Natura 2000 of, in voorkomend geval, een planversie ervan, aan de
particuliere grondeigenaars of -gebruikers in:
1° het VEN;
2° een speciale beschermingszone in zoverre het maatregelen betreft zoals bedoeld in
artikel 36ter , §§ 1 en 2;
3° de overige gebieden die afgebakend zijn volgens of in uitvoering van internationale
overeenkomsten of verdragen betreffende het natuurbehoud of van akten betreffende het
natuurbehoud, met inbegrip van Europese richtlijnen, vastgesteld op grond van
internationale verdragen.
De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen inzake het opleggen van
gebodsbepalingen aan de particuliere grondeigenaars of -gebruikers en inzake de
vergoeding hiervoor.
Artikel 14 van het Natuurdecreet
§ 1. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die manueel, met mechanische middelen
of pesticiden en met vaste of mobiele geluidsbronnen ingrijpt op of in de onmiddellijke
omgeving van natuurlijke en deels natuurlijke habitats of ecosystemen, op waterrijke
gebieden, op natuurlijke en halfnatuurlijke vegetaties, op wilde inheemse fauna of flora of
trekkende wilde diersoorten of hun respectieve habitats of leefgebieden, of op kleine
landschapselementen, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze habitats,
ecosystemen, waterrijke gebieden, vegetaties, fauna, flora of kleine landschapselementen
daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen
te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de
schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen.
De bepaling van het vorige lid geldt eveneens ten aanzien van wie opdracht geeft tot de in

dat lid bedoelde ingrepen.
§ 2. De Vlaamse Regering kan codes van goede natuurpraktijk voor de bescherming, het
beheer of de inrichting van de in § 1 bedoelde habitats, ecosystemen, waterrijke gebieden,
vegetaties, fauna, flora of kleine landschapselementen vaststellen.
Deze codes zijn in beginsel vrijwillig toe te passen, doch kunnen een verplicht karakter
krijgen door verwijzing ernaar in bindende bepalingen, zoals in beheerverplichtingen
opgelegd door of ter uitvoering van dit decreet of het Bosdecreet, in natuurrichtplannen of
in ter uitvoering van dit decreet of het Bosdecreet opgestelde beheerplannen.
Artikel 16 van het Natuurdecreet
[§ 1. In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er
zorg voor dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning
of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de
schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen.

Artikel 36ter van het Nartuurdecreet
§ 1. De administratieve overheid binnen de haar door de Vlaamse Regering opgelegde
taken, en de natuurlijke personen of rechtspersonen die zakelijke rechten of persoonlijke
rechten verwerven op gronden met financiële tussenkomst van een administratieve
overheid in uitvoering van dit decreet en waarvoor ze over een goedgekeurd
natuurbeheerplan type drie of type vier beschikken, nemen, in de speciale
beschermingszones, ongeacht de bestemming van het betrokken gebied, de nodige
instandhoudingsmaatregelen die steeds dienen te beantwoorden aan de ecologische
vereisten van de typen habitats vermeld in bijlage I van dit decreet en de soorten vermeld
in de bijlagen II, III en IV van dit decreet evenals de niet in bijlage IV van dit decreet
genoemde en op het grondgebied van het Vlaamse Gewest geregeld voorkomende
soorten trekvogels. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot
de nodige instandhoudingmaatregelen en de ecologische vereisten, evenals een
procedure voor vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen.
De conform het eerste lid vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn voor een
administratieve overheid bindend bij:
1° het nemen van beslissingen ter uitvoering van het eerste lid en paragraaf 2 van dit
artikel;
2° het nemen van beslissingen of het verlenen van advies ter uitvoering van paragraaf 3
tot en met 6.
§ 2. De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, ongeacht de
bestemming van het betrokken gebied, tevens alle nodige maatregelen om
a) elke verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de habitats van
bijlage I van dit decreet en van de habitats van de soorten vermeld in de bijlagen II, III en
IV van dit decreet evenals de niet in bijlage IV van dit decreet genoemde en op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest geregeld voorkomende soorten trekvogels in een
speciale beschermingszone te vermijden;
b) elke betekenisvolle verstoring van een soort vermeld in de bijlagen II, III of IV van dit
decreet evenals de niet in bijlage IV van dit decreet genoemde en op het grondgebied van
het Vlaamse Gewest geregeld voorkomende soorten trekvogels in een speciale
beschermingszone te vermijden.

De Vlaamse regering stelt hiervoor nadere regels vast.
§ 3. Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in
combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of
programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een
speciale beschermingszone kan veroorzaken, zonder dat die vergunningsplichtige
activiteit of dat plan of programma direct verband houdt met of nodig is voor het beheer
van een gebied in de speciale beschermingszone in kwestie dient onderworpen te worden
aan een passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale
beschermingszone.
De verplichting tot het uitvoeren van een passende beoordeling geldt ook indien wegens
het verstrijken van de lopende vergunning van de vergunningsplichtige activiteit een
nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de passende beoordeling.
Voor een plan of programma zoals gedefinieerd in artikel 4.1.1, § 1, 4°, van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, alsook de wijziging
ervan, waarvoor, gelet op het betekenisvolle effect op een speciale beschermingszone,
een passende beoordeling is vereist, is hoofdstuk II van titel IV van het decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van toepassing.
Wat betreft een plan of programma als vermeld in het vierde lid, dat geen ruimtelijk
uitvoeringsplan is, maakt de passende beoordeling deel uit van de documenten die de
initiatiefnemer bij het onderzoek tot milieueffectrapportage, vermeld in titel IV, hoofdstuk II,
afdeling 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, bezorgt aan de dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage. Als de
initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de verplichting inzake
milieueffectrapportage indient als vermeld in artikel 4.2.3, § 3ter, van het voormelde
decreet, maakt de passende beoordeling deel uit van dat verzoek. Als een plan-MER
wordt opgemaakt, wordt de passende beoordeling daarin geïntegreerd.
Bij een plan of programma als vermeld in het vierde lid, dat een ruimtelijk uitvoeringsplan
is, maakt de passende beoordeling, als er geen plan-MER moet worden opgemaakt, zo
mogelijk al deel uit van de startnota, vermeld in artikel 2.2.4 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, en in elk geval van de scopingnota, vermeld in het voormelde
artikel. Als uit de scopingnota blijkt dat een plan-MER moet worden opgemaakt, wordt de
passende beoordeling in het plan-MER geïntegreerd.
Indien een vergunningsplichtige activiteit overeenkomstig artikel 4.3.2 van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid onderworpen is aan de
verplichting tot opmaak van een project-MER, wordt overeenkomstig hoofdstuk III van titel
IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
een project-MER opgemaakt.
De passende beoordeling wordt geïntegreerd in het project-MER of in het gemotiveerd
verzoek tot ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER, vermeld
in artikel 4.3.3, § 4, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid.

De Vlaamse Regering kan nadere regels van integratie en herkenbaarheid van de
passende beoordeling in de milieueffectrapportage bepalen.
Indien een vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma niet onderworpen is
aan de verplichting tot milieueffectrapportage overeenkomstig de wetgeving in uitvoering
van de project-MERrichtlijn of de plan-MERrichtlijn, vraagt de administratieve overheid
steeds het advies van de administratie bevoegd voor het natuurbehoud.
De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen in verband met de inhoud en de vorm
van de passende beoordeling.
§ 4. De overheid die over een vergunningsaanvraag, een plan of programma moet
beslissen, mag de vergunning slechts toestaan of het plan of programma slechts
goedkeuren indien het plan of programma of de uitvoering van de activiteit geen
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale
beschermingszone kan veroorzaken. De bevoegde overheid draagt er steeds zorg voor
dat door het opleggen van voorwaarden er geen betekenisvolle aantasting van de
natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan ontstaan.
§ 5. In afwijking op de bepalingen van § 4, kan een vergunningsplichtige activiteit die of
een plan of programma dat afzonderlijk of in combinatie met één of meer bestaande of
voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de
natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, slechts
toegestaan of goedgekeurd worden
a) nadat is gebleken dat er voor de natuurlijke kenmerken van de speciale
beschermingszone geen minder schadelijke alternatieve oplossingen zijn en
b) omwille van dwingende redenen van groot openbaar belang met inbegrip van redenen
van sociale of economische aard. Wanneer de betrokken speciale beschermingszone of
een deelgebied ervan, een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat of een
prioritaire soort is, komen alleen argumenten die verband houden met de menselijke
gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijk gunstige effecten dan
wel, na advies van de Europese Commissie, andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, in aanmerking.
De afwijking bedoeld in het voorgaande lid kan bovendien slechts toegestaan worden
nadat voldaan is aan de volgende voorwaarden:
1° de nodige compenserende maatregelen genomen zijn en de nodige actieve
instandhoudingsmaatregelen genomen zijn of worden die waarborgen dat de algehele
samenhang van de speciale beschermingszone en -zones bewaard blijft;
2° de compenserende maatregelen zijn van die aard dat een evenwaardige habitat of het
natuurlijk milieu ervan, van minstens een gelijkaardige oppervlakte in principe actief is
ontwikkeld. De initiatiefnemer rapporteert aan het agentschap over de uitvoering van de
compenserende maatregelen, ten laatste binnen een jaar na de definitieve beslissing
waarbij de afwijking is toegestaan. Het agentschap neemt de gerapporteerde
compenserende maatregelen op in een register. Na de ontvangst van de rapportering
beslist het agentschap binnen drie maanden over de inhoud en desgevallend de verdere
frequentie van de rapportering.
De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen voor het opstellen van een passende
beoordeling van de effecten van de activiteit op de habitats, de habitats van een soort en
op de soort of soorten waarvoor de speciale beschermingszone is aangewezen, voor het
onderzoeken van minder schadelijke alternatieven en inzake de compenserende

maatregelen.
De Vlaamse regering oordeelt over het bestaan van een dwingende reden van groot
openbaar belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard.
Elke beslissing in uitvoering van de afwijkingsprocedure van deze paragraaf, wordt met
redenen omkleed.
§ 6. De overheid houdt bij haar beslissing over de voorgenomen actie, en in voorkomend
geval ook bij de uitwerking ervan, rekening met het goedgekeurde milieueffectrapport, de
passende beoordeling of het advies van de administratie bevoegd voor het natuurbehoud.
De overheid motiveert elke beslissing over de voorgenomen actie in het bijzonder op
volgende punten:
1° de keuze voor de voorgenomen actie, een bepaald alternatief of bepaalde
deelalternatieven;
2° de aanvaardbaarheid van de te verwachten betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van een speciale beschermingszone;
3° de in het milieueffectrapport, in de passende beoordeling of de in het advies van de
administratie bevoegd voor het natuurbehoud voorgestelde compenserende maatregelen
en actieve instandhoudingsmaatregelen.
Wordt deze beslissing genomen in het kader van een vergunningverlening of het verlenen
van een toestemming of machtiging, dan deelt de overheid haar beslissing mee aan de
aanvrager op dezelfde wijze als de beslissing op de aanvraag voor de vergunning of de
toestemming of machtiging wordt meegedeeld.
§ 7. Voor de speciale beschermingszones kan de Vlaamse regering een specifieke
regeling uitwerken voor de cumulatieve toepassing van de procedures voorzien in dit
artikel en in de artikelen 13, 15 en 26bis

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en
soortenbeheer (citeeropschrift: "het Soortenbesluit")
Datum 15/05/2009
Artikel 10. van het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot
soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: "het Soortenbesluit")
§ 1. Ten aanzien van specimens van beschermde diersoorten zijn de volgende
handelingen verboden :
1° het opzettelijk doden;
2° het opzettelijk vangen;
3° het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de
voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek.
Het is verboden de eieren van beschermde diersoorten opzettelijk te vernielen, te
beschadigen of te verzamelen.
§ 2. Ten aanzien van specimens van beschermde plantensoorten of andere soorten
organismen zijn de volgende handelingen verboden :
1° het opzettelijk plukken of verzamelen;

2° het opzettelijk afsnijden;
3° het opzettelijk ontwortelen;
4° het opzettelijk vernielen;
5° het verplanten.

Artikel 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot
soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: "het Soortenbesluit")
§ 1. Het is verboden de nesten van beschermde vogelsoorten of de voortplantingsplaatsen
of rustplaatsen van andere beschermde diersoorten dan vogels opzettelijk te vernielen, te
beschadigen of weg te nemen.
§ 2. Het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, voorplantingsplaatsen of
rustplaatsen van beschermde diersoorten wordt onder meer geacht onopzettelijk te zijn
wanneer de verantwoordelijke voor deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde
te weten dat deze handeling kon leiden tot de in § 1 beschreven negatieve gevolgen voor
nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Ten aanzien van de diersoorten waarbij categorie 3 is aangekruist in bijlage 1 is evenwel
ook het onopzettelijk vernielen of beschadigen van de voortplantingsplaatsen of de
rustplaatsen verboden.
§ 3. Onder nesten worden begrepen 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.
Categorie 3-soorten zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, en die voorkomen
of kunnen voorkomen in het Vlaamse Gewest. Als gevolg van hun aanwezigheid op de
vermelde bijlage van de Habitatrichtlijn genieten die soorten van de strengste
beschermingsregeling. Van de beschermingsregeling ten aanzien van deze soorten kan
worden afgeweken onder de voorwaarden van artikel 20, § 1 en § 4.

Artikel 20. van het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot
soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: "het Soortenbesluit")
§ 1. Met betrekking tot de beschermde soorten kunnen er specifieke afwijkingen verleend
worden van de bepalingen in onderafdeling 1 tot en met 4 om een of meer van de
volgende redenen :
1° in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2° in het kader van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van
redenen van sociale en economische aard, en voor het milieu gunstige effecten;
3° in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
4° ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren
of aan andere goederen in eigendom of gebruik;
5° ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke
habitats;
6° voor doeleinden in verband met onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie,
alsook voor de daartoe benodigde kweek;
7° om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt en vastgesteld aantal van bepaalde
specimens te vangen, te plukken of in bezit te hebben.

§ 4. Afwijkingen op grond van dit artikel kunnen alleen maar toegestaan worden als de
volgende voorwaarden zijn vervuld :
1° er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan;
2° de afwijking mag geen afbreuk doen aan het streefdoel om de populaties van de soort
in kwestie in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, op lokaal
niveau of op Vlaams niveau.
Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 van de Raad inzake de instandhouding van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
Artikel 6
1 De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige
instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van
ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke,
bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden
aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten
van bijlage II die in die gebieden voorkomen.
2 De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones
zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een
significant effect zouden kunnen hebben.
3 Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van
het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van
dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied
en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties
slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat
het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in
voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.
4 Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de
gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige
compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura
2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen
compenserende maatregelen.
Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat
en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de
menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige
effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot
openbaar belang worden aangevoerd.

6. Sociaal maatschappelijke/ levenskwaliteit/ emotionele
aspecten:
p.11“In een aantal van de bezwaren worden dan opmerkingen geuit in verband met
lichamelijke problemen, gezondheidsproblemen, Gezondheid in de brede zin van de

betekenis is echter niet enkel een toestand van fysiek welzijn, doch ook het mentaal en
sociaal welzijn bepalen iemands gezondheidstoestand.”
Dat in een aantal bezwaren op de omgevingsvergunningsaanvraag opmerkingen worden
geuit i.v.m. lichamelijke problemen toont juist aan welke zware belasting het
Tomorrowlandfestival betekent voor bewoners in de omgeving. Het zijn juist deze mensen
die, al dan niet aan hun bed gekluisterd, het meeste last hebben van de baldadige
verstoring van hun rust door trillingen van vrachtwagens tijdens op- en afbouw en zware
basgeluiden tijdens het festival zelf: het gaat hier over ‘abnormale en bovenmatige
burenhinder’.
In België bepaalt artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, dat sinds de totstandkoming van
het Burgerlijk Wetboek in 1804 ongewijzigd is gebleven: "Eigendom is het recht om op de
meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits
men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten en met de verordeningen.

Het is duidelijk dat de verleende omgevingsvergunning voor het derde weekend hier tegen
indruist.
Opmaak van een ‘te onderhandelen’ convenant
- Er kunnen wel degelijk afspraken gemaakt worden buiten het kader van deze bijstelling
van de omgevingsvergunning, die onderdeel zijn van het flankerend beleid, maar die
omwille van de duidelijkheid en de afdwingbaarheid worden opgenomen in deze bijstelling
van de omgevingsvergunning. Dit kan ook met de milderende en compenserende
maatregelen die erop gericht zijn om de hinder voor de omwonenden te beperken.
p.13: “Teneinde aan het bezwaar tegemoet te komen, onderhandelt de gemeente een
convenant met de aanvrager gericht op milderende en flankerende maatregelen die een
antwoord zullen bieden op de gestelde problematiek.”
Niettegenstaande heel veel bezwaren duidelijk formuleren waarover de overlast en
burenhinder juist gaat, worden deze allemaal overgedragen op een ‘nog te onderhandelen
convenant’ tussen de Gemeente Boom en de aanvrager Weareoneworld. Er wordt in de
omgevingsvergunning geen enkel melding gemaakt van deze ‘convenant’, noch over de
inhoud, noch over termijnen, noch over eender wat. De convenant heeft dan ook geen
enkele juridische waarde in uitvoering van de verleende omgevingsvergunning. Deze had
voorafgaandelijk aan de aanvraag van de omgevingsvergunning opgesteld moeten
worden en dient als bijzondere voorwaarde aan de omgevingsvergunning opgenomen
worden waardoor de handhaving hiervan mogelijk wordt gemaakt. Dit is duidelijk niet
gebeurd en geeft dan ook geen enkele garantie aan de buurtbewoners en de natuur.

7. In strijd met de klimaatdoelstellingen
Het organiseren van een derde weekend Tomorrowland heeft een te zware impact op de
klimaatverandering. Dit door de vele vliegtuigvluchten en de transporten naar het
recreatiedomein. Het is dan ook in strijd met de klimaatdoestellingen van de beide
gemeenten Boom en Rumst, alsook deze van de Provincie Antwerpen en Vlaanderen.
Wij vragen dan ook aan de organisator om eerst een berekening te maken van de
volledige CO2-uitstoot van het festival en in het bijzonder van het derde weekend. En
vragen dan ook dat de organisator de nodige stappen zet en een plan opmaakt om het

festival klimaatneutraal te maken. Zo niet heeft de opmaak van klimaatplannen door de
overheden geen zin, aangezien de negatieve effecten van 1 festival.
Dit dient dan ook als bijzondere voorwaarde in de omgevingsvergunning opgenomen te
worden.

8. Conclusie:
Bijgevolg besluiten wij dat deze omgevingsvergunning voor een derde festivalweekend in 2022, omwille bovenstaande argumenten, de vele onduidelijkheden in
antwoorden op de talrijke bezwaren en het opstellen van een convenant als
antwoord op die talrijke bezwaren, die niet bindend is, niet had mogen toegekend
worden. Daarom vragen wij u om deze omgevingsvergunning nietig te verklaren.

Ons doel en belang van ALR vzw volgens de statuten:

-

art.2 Haar actiegebied bevindt zich eveneens in het Vlaams Gewest;
- art.3 De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: het behoud, de
bescherming en verbetering van het menselijk en natuurlijk leefmilieu, in de
breedste zin van het woord, en op alle gebied, kaderend in een sociaal
rechtvaardige en duurzame ontwikkeling van de samenleving, waarbij voldaan
wordt aan de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarbij de behoeften
van de volgende generaties in het gedrang komen.
Inzake ons maatschappelijk doel en belang voegen wij onze statuten bij in bijlage.

Inventaris van de bijlagen:
1. Statuten van de vzw Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR)
2. Betalingsbewijs van dossierkosten beroep tegen de omgevingsvergunning met ref. nr
OMWV-2021-0038
3. Machtiging van de raad van bestuur aan Paul Segers om beroep aan te tekenen
4. Kopie van het Plan van de feitelijke en juridische toestand van het PRUP ‘Afbakening
kleinstedelijk gebied Boom-Rumst’
Opgemaakt te Boom 16/01/2022
In naam van Vzw Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek als lid en met de machtiging van de
raad van bestuur
Ondernemingsnummer 0414.287.790
Noeveren 261 2850 Boom

Paul Segers

Wonende te Vinkenlaan 12 2880 Bornem

