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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 11 februari 2021 met nummer RvVb-A-2021-0631 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0333-A 

 

 

Verzoekende partij 

 

de vzw WOONZORGNETWERK SPIRIT 
 

vertegenwoordigd door advocaten Ludo OCKIER en Erlinde DE 

LANGE  

met woonplaatskeuze op het kantoor te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 3 

 

Verwerende partij de provincie WEST-VLAANDEREN 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad  

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 30 december 2019 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 7 november 2019. 

 

De verwerende partij heeft het administratief beroep van de verzoekende partij tegen de 

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Gistel van 

19 maart 2019 ontvankelijk maar ongegrond verklaard. 

 

De verwerende partij heeft aan de verzoekende partij een omgevingsvergunning geweigerd voor 

het bouwen van 32 assistentieflats op de percelen gelegen te 8470 Gistel, Sint-Jans-Gasthuisstraat 

16, met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummers 0342B2, 0342H2, 0342Z en 

0350S. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De verwerende partij dient geen antwoordnota maar wel het administratief dossier in. De 

verzoekende partij dient een toelichtende nota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de openbare zitting van 21 januari 2021. Ze hebben 

ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de vordering tot vernietiging 

met toepassing van artikel 85, §3 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (hierna: 

Procedurebesluit).  

 

Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het Procedurebesluit zijn toegepast. 
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III. FEITEN 

1. 

De (rechtsvoorganger van de) verzoekende partij dient op 23 november 2018 bij het college van 

burgemeester en schepenen van de gemeente Gistel een aanvraag in voor een 

omgevingsvergunning voor “het bouwen van 32 assistentieflats” op de percelen gelegen te 8470 

Gistel, Sint-Jans-Gasthuisstraat 16. 

 

Op de site is reeds het ‘woonzorgcentrum Sint-Godelieve’, ondergebracht in voormalige 

kloostergebouwen, gevestigd, alsook zijn recent 12 grondgebonden assistentiewoningen 

opgericht. Aansluitend bij de bestaande bebouwing wordt in het zuidelijk deel van de site voorzien 

in de oprichting van 32 assistentieflats, gespreid over drie bouwblokken. Zowel de bestaande 

assistentiewoningen als de nieuw op te richten assistentieflats worden ontsloten langs de 

bestaande toegangsweg van het woonzorgcentrum aan de Sint-Jans-Gasthuisstraat 16. 

 

De aanvraag omvat: de oprichting van de nieuwe volumes voor de inrichting van 32 assistentieflats, 

de aanleg van parkeerplaatsen, omgevingsaanleg (met terreinophoging), de aanleg van een 

nieuwe brandweerweg (met bijhorend groen) en de aanleg van een wadi. 

 

2. 

De percelen liggen volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Diksmuide-Torhout’, 

vastgesteld met koninklijk besluit van 5 februari 1979, in woongebied.  

 

De percelen liggen ook deels binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg nummer 5 ‘De 

Kom Zuid’ goedgekeurd op 27 juli 1993, deels in een zone voor ‘gemeenschapsuitrustingen’ (artikel 

5) en deels in een zone voor ‘wegen en daarbijhorende ruimten’ (artikel 9). 

 

De percelen liggen ook gedeeltelijk binnen de vastgestelde archeologische zone ‘stadskern van 

Gistel’. 

 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 14 december 2018 tot en met 12 januari 2019, 

worden twee bezwaarschriften ingediend.  

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag om de omgevingsvergunning te 

verlenen onder voorwaarden.  

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert op 19 maart 2019 een omgevingsvergunning 

aan de verzoekende partij wegens onverenigbaarheid met de eisen van de goede ruimtelijke 

ordening. 

 

3. 

Tegen die beslissing tekent de (rechtsvoorganger van de) verzoekende partij op 18 april 2019 

administratief beroep aan bij de verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen brengt, hoewel hiertoe uitgenodigd, geen advies uit. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 24 juni 2019 om het beroep 

ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning te weigeren wegens 

legaliteitsbelemmeringen (strijdigheid met het BPA ‘De Kom Zuid’ en de 

Toegankelijkheidsverordening). 
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Er wordt een hoorzitting gehouden op 9 juli 2019. 

 

Op vraag van de beroepsindiener (aanvrager van de vergunning) heeft de verwerende partij op 5 

september 2019 beslist de beslissingstermijn te verlengen met 60 dagen. 

 

De verwerende partij heeft het beroep op 7 november 2019 ongegrond verklaard en de 

omgevingsvergunning geweigerd wegens een legaliteitsbelemmering (strijdigheid met het BPA ‘De 

Kom Zuid’).  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

Uit het dossier blijkt dat de vordering tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden geen excepties 

opgeworpen.  

V. ONDERZOEK VAN HET ENIG MIDDEL 

Standpunt van de partijen 

1. 

In dit middel roept de verzoekende partij de schending in van: 

 

• artikel 4.3.1, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (hierna: VCRO) in samenhang 

gelezen met artikel 9 van het bijzonder plan van aanleg ‘De Kom Zuid’ (hierna: BPA ‘De 

Kom Zuid’); 

• de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van 

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) en 

• de materiële motiveringplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat de gevraagde omgevingsvergunning ten onrechte 

is geweigerd wegens een vermeende strijdigheid van (een deel van) de aanvraag met artikel 9 van 

het BPA ‘De Kom Zuid’, een zone bestemd voor ‘wegen en daarbijhorende vrije ruimten’.  

 

Deze betwiste beoordeling berust volgens de verzoekende partij op foutieve aannames over:  

1) het juiste voorwerp van de aanvraag (geen private groenzones),  

2) het bestemmingsongevoelig karakter van de brandweerweg en het bijhorend groen, en  

3) de juiste invulling van het bestemmingsvoorschrift van artikel 9 van het BPA ‘De Kom Zuid’. 

 

Haar uiteenzetting valt uiteen in drie delen. 

 

In een eerste onderdeel zet ze uiteen dat de aanleg van de brandweerweg met bijhorende groen 

bestemmingsongevoelig is, en er dus geen sprake kan zijn van enige schending van de 

bestemmingsvoorschriften van het BPA ‘De Kom Zuid’. Ter ondersteuning van haar stelling verwijst 

ze naar de rechtspraak van de Raad van State en de Raad, die ook in graad van administratief 

beroep is bijgebracht. Ze merkt hierbij op dat de verwerende partij ten onrechte een overbodige 

verwijzing naar de eventuele toepassing van de afwijkingsregeling artikel 4.4.9/1 VCRO maakt, 

terwijl dit artikel in voorliggend dossier niet relevant is. 
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Ze benadrukt dat de brandweerweg enkel bedoeld is voor het eventueel gebruik door de brandweer 

en in geen geval als gewone toegang naar de assistentieflats zal gebruikt worden. De ontsluiting 

van de assistentieflats is voorzien via de bestaande toegangsweg (bij het woonzorgcentrum) aan 

de Sint-Jans-Gasthuisstraat. Ook merkt ze op dat in de bestreden beslissing foutief wordt gesteld 

dat er wordt voorzien in de aanleg van ‘private groenzones’ terwijl enkel voorzien wordt in gras 

naast de grasbetontegels en enkele bomen om de brandweerweg in te kleden. 

 

Tot slot licht ze ook toe dat de exacte grenzen van de BPA-zonering moeilijk te bepalen zijn omdat 

het grafisch plan niet geheel overeenstemt met de werkelijke perceelsgrenzen. Aan de hand van 

de (ook in graad van administratief beroep) bijgebrachte plannen verduidelijkt ze dat de 

brandweerweg in elk geval enkel in de zone van artikel 9 van het BPA ‘De Kom Zuid’ ligt. Afhankelijk 

van welk plan men als referentiepunt gebruikt is het bijhorende groen (links van de brandweerweg) 

ofwel in zone van artikel 9 (‘wegen en daarbijhorende vrije ruimten’) ofwel in de zone van artikel 5 

(‘gemeenschapsuitrustingen’) gelegen.  

 

In een tweede onderdeel zet de verzoekende partij uiteen dat haar beroepsgrief over de 

bestemmingsneutraliteit van de brandweerweg (en bijhorend groen) niet naar behoren is ontmoet 

in de bestreden beslissing. Onder meer de aangehaalde rechtspraak, net als de uiteenzetting over 

de irrelevantie van artikel 4.4.9/1 VCRO is zomaar terzijde geschoven. Enkel is er in de bestreden 

beslissing foutief gesteld dat er wordt “afgeweken van de bestemming “openbaar domein”” terwijl 

deze zone niet bestemd is als ‘openbaar domein’ of ‘openbare wegenis’ maar wel als ‘wegen en 

daarbijhorende vrije ruimten’. De afwijzing van haar beroepsgrief is dus niet afdoende gemotiveerd. 

 

In een derde onderdeel zet de verzoekende partij uiteen dat uit de bestreden beslissing evenmin 

blijkt waarom de brandweerweg (en bijhorend groen), ingeval deze niet kan worden beschouwd 

als bestemmingsongevoelig, niet in overeenstemming is met het bestemmingsvoorschrift ‘wegen 

en daarbijhorende vrije ruimten’ voorzien in artikel 9 van het BPA ‘De Kom Zuid’. Immers gaat de 

verwerende partij er foutief vanuit dat deze zone enkel gericht is op ‘openbare’ wegenis. Hiermee 

voegt de verwerende partij volgens haar een bijkomende voorwaarde toe aan het voorschrift, wat 

onaanvaardbaar is. De motivering in de bestreden beslissing is ook op dit punt gebrekkig. 

 

2. 

De verwerende partij dient geen antwoordnota in. 

 

3. 

In haar toelichtende nota voegt de verzoekende partij niets wezenlijks toe aan haar verzoekschrift. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partij bekritiseert met haar enig middel het in de bestreden beslissing 

aangevoerde weigeringsmotief over de strijdigheid van de brandweerweg met bijhorend groen met 

het bestemmingsvoorschrift wegen en daarbijhorende vrije ruimten’ (artikel 9) van het BPA ‘De 

Kom Zuid’. Ze meent dat de brandweerweg met bijhorend groen wel als bestemmingsongevoelig 

te kwalificeren is en minstens zijn de door haar hierover aangevoerde beroepsargumenten niet 

ontmoet. Bovendien wordt het stedenbouwkundig voorschrift van artikel 9 van het BPA ‘De Kom 

Zuid’ volgens haar door de verwerende partij foutief ingevuld. 
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2. Relevante regelgeving 

 

2.1 

Een vergunning moet worden geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is met 

stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken (artikel 

4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO). Een vergunningsweigering dringt zich ook op indien de aanvraag 

onverenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, d) VCRO). 

 

Het BPA ‘De Kom Zuid’ bevat stedenbouwkundige voorschriften, zoals bedoeld bij artikel 1.1.2, 

13°, b) VCRO en artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO.  

 

Het vergunningverlenend bestuursorgaan heeft als taak na te gaan welke de toepasselijke 

stedenbouwkundige voorschriften zijn, en vervolgens of een aanvraag er al dan niet mee 

verenigbaar is. Indien de aanvraag onverenigbaar is met de voorschriften van het toepasselijke 

gewestplan, moet de aanvraag geweigerd worden, tenzij op geldige wijze wordt afgeweken van de 

betrokken voorschriften. 

 

2.2 

Artikel 9 van het BPA ‘De Kom Zuid’ bepaalt: 

 

“Zone voor wegen en daarbijhorende vrije ruimten. De aanleg dient het woonkarakter van 

de zone te benadrukken, zoals: afremmen van het autoverkeer, pleintjes, verkeersdrempel, 

knikken, …), aanleg van aangepaste straatbevloering en beplanting, de rijweg minimum 

4m breed.” 

 

Artikel 4.4.9/1 VCRO, dat werd ingevoegd door het decreet van 8 december 2017 houdende 

wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de Codextrein), 

bepaalt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning mag worden afgeweken van de 

stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is 

dan vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 4.4.9/1 VCRO blijkt dat het een afwijkingsregeling is 

die strikt geïnterpreteerd moet worden, geen recht op een afwijking verleent en onderworpen moet 

worden aan een openbaar onderzoek om de rechten van derden te vrijwaren (Parl.St. Vl.Parl. 

2016-2017, nr.1149/3, 28-29). 

 

2.3 

Op grond van artikel 63 van het Omgevingsvergunningsdecreet onderzoekt de verwerende partij 

de aanvraag in haar totaliteit, zonder gebonden te zijn door de motivering vervat in de beslissing 

van het college, of door de voor haar aangevoerde beroepsargumenten. Dit betekent niet dat ze 

ertoe gehouden is punt voor punt op elk bezwaar, elk beroepsargument of op elk argument van 

een niet-bindend advies te antwoorden. De formele motiveringsplicht gebiedt haar wel, als orgaan 

van actief bestuur, op een duidelijke manier de redenen te vermelden die geleid hebben tot het 

nemen van haar beslissing, rekening houdend met de ontwikkelde bezwaren en argumenten. De 

materiële motiveringsplicht vereist dat de genomen beslissing gedragen wordt door motieven die 

in feite juist en in rechte aanvaardbaar zijn.  

 

De materiële motiveringsplicht, houdt ook in dat de verwerende partij haar beslissing op een 

zorgvuldige wijze moet voorbereiden en dus moet steunen op werkelijk bestaande en concrete 

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.  
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3. Beoordeling van het middel 

 

3.1 

De verwerende partij motiveert haar weigeringsbeslissing als volgt: 

 

“… 

5B TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 

De aanvraag dient getoetst te worden aan de bestemmingsvoorschriften van het 

gewestplan. 

De aanvraag is gelegen in woongebied. De aanvraag is verenigbaar met het gewestplan 

op voorwaarde dat de aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en past 

in de plaatselijke aanleg. 

 

De aanvraag is ook gedeeltelijk gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd BPA De 

Kom Zuid (goedgekeurd dd. 27/07/1993). De provinciaal omgevingsambtenaar stelt in 

haar verslag volgende strijdigheid vast: (…) 

 

Bijgevolg valt de aanvraag niet onder de toepassingsmogelijkheden van artikel 4.4.9/1. van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zodat er een legaliteitsbelemmering ontstaat 

om de aanvraag te kunnen vergunnen. 

 

(…) 

De oorspronkelijke ingediende aanvraag was in strijd met de bepalingen van de 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening m.b.t. parkeerplaatsen voor auto’s 

en fietsen. (…) Volgens het aangepast inplantingsplan dat in graad van beroep werd 

toegevoegd (bijlage 4 bij het beroepschrift) voldoet de aanvraag nu wel aan de minima van 

de gemeentelijke verordening (14 bijkomende parkeerplaatsen). 

 

De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de gewestelijke verordening inzake 

toegankelijkheid aangezien de aanvraag betrekking heeft op een gebouw bestemd voor 

gezondheid- en welzijnsinstellingen met 36 wooneenheden waarvan de toegangsdeuren 

gelegen zijn over meer dan twee niveaus. (…) 

Naar aanleiding van de hoorzitting worden aangepaste plannen voorgesteld teneinde deze 

strijdigheden weg te werken. Gelet op bovenstaande legaliteitsbelemmering worden deze 

planaanpassingen niet beoordeeld. (…) 

 

De aanvraag valt onder de toepassing van artikel 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet 

van 12 juli 2013. Bijgevolg moet voorafgaand aan het verkrijgen van een vergunning een 

archeologienota opgesteld en bekrachtigd worden. 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft de archeologienota bekrachtigd. 

Overeenkomstig artikel 5.4.4. van het Onroerenderfgoeddecreet moet het naleven van de 

bekrachtigde archeologienota als voorwaarde opgelegd worden. 

 

De watertoets is opgenomen in het decreet integraal waterbeheer van 18 juli 2003, 

gecoördineerd op 15 juni 2018, art. 1.3.1.1. Het bijhorende uitvoeringsbesluit met nadere 

regels voor de toepassing van de toets is in werking sinds 01.11.06. 

 

Volgens artikel 4 par. 3 van dit besluit dient geen waterparagraaf opgenomen te worden in 

het besluit betreffende een vergunningsaanvraag indien deze wordt geweigerd op andere 

gronden. Dit is in deze het geval. 
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5C BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 

De beoordeling van de goede ruimtelijke ordening is irrelevant wegens hoger beschreven 

legaliteitsbelemmering. 

 

5D CONCLUSIE 

Overwegende dat de aanvraag strekt tot het bouwen van 32 assistentieflats; de aanvraag 

moet worden getoetst aan het BPA De Kom Zuid; dat de aanvraag hiermee in strijd is; dat 

artikel 4.4.9/1 VRCO niet kan worden toegepast omdat de afwijking betrekking heeft op de 

wegenis en dergelijke afwijkingen buiten het toepassingsgebied van voormeld artikel 

vallen; dat er bijgevolg een legaliteitsbelemmering bestaat en een verdere toets aan de 

goede ruimtelijke ordening niet relevant is; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: (…) 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd. 

…” 

 

De bestreden beslissing tot weigering is gesteund op één determinerend weigeringsmotief, 

namelijk een legaliteitsbelemmering ingevolge de strijdigheid van een deel van de aanvraag (de 

brandweerweg met bijhorend groen) met artikel 9 van het BPA ‘De Kom Zuid’. 

 

Het enig middel heeft betrekking op deze legaliteitsbeoordeling en stelt dat er geen sprake is van 

een schending van de BPA-voorschriften of een niet-toegelaten afwijking ervan omdat de 

brandweerweg (met bijhorend groen) bestemmingsongevoelig is. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij het enige weigeringsmotief betwist. Of de kritiek van 

de verzoekende partij al dan niet terecht is, zal moeten blijken uit de bespreking van het middel ten 

gronde. 

 

3.2 

De bestreden beslissing onderbouwt de aangehaalde legaliteitsbelemmering als volgt: 

 

“… 

5B TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 

De aanvraag dient getoetst te worden aan de bestemmingsvoorschriften van het 

gewestplan. 

De aanvraag is gelegen in woongebied. De aanvraag is verenigbaar met het gewestplan 

op voorwaarde dat de aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en past 

in de plaatselijke aanleg. 

 

De aanvraag is ook gedeeltelijk gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd BPA De 

Kom Zuid (goedgekeurd dd. 27/07/1993). De provinciaal omgevingsambtenaar stelt in 

haar verslag volgende strijdigheid vast: 

 

“Op 08/12/2017 werd de Codextrein (het decreet houdende wijziging van diverse 

bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving) goedgekeurd. Een eerste deel 

artikelen is reeds in werking getreden op 30/12/2017. 

 

Met artikel 4.4.9/1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt nu een nieuwe 

afwijkingsmogelijkheid geboden voor het afwijken van voorschriften van een BPA, voor 

zover dit plan ouder is dan 15 jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. 
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In artikel 4.4.9/1. staat expliciet vermeld dat afwijkingen niet toegestaan kunnen worden 

voor wat betreft wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden en dat elke aanvraag tot 

afwijking wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

 

In eerste aanleg wordt vermeld dat de bestemming volgens het BPA een zone is voor 

gemeenschapsuitrustingen (kantoorruimten, diensten, verzorging-schooldiensten, cultuur 

en cultus). Specifiek worden deze voorschriften aangevuld met school in de kolom 

aanvullende voorschriften. De plaats van de aanvraag is echter niet enkel gelegen binnen 

deze blauwe zone maar is ook deels gelegen binnen een gele zone die bestemd is voor 

wegen en daarbijhorende ruimten. Deze wegenis (gele zone) loopt door tot aan de 

Mosselstraat. Volgens de grafische aanduiding van de rooilijn op het BPA blijkt duidelijk dat 

hier sprake is van openbare wegenis. Ten overvloede kan ook gewezen worden op het feit 

dat er in het BPA ook specifiek een zone voorzien wordt voor private weg. 

 

Uit al deze elementen blijkt duidelijk dat de plaats van de aanvraag ook deels gelegen is 

binnen een zone voor openbare wegenis. 

 

In voorliggende aanvraag is er echter geen sprake van openbare wegenis. De aanvraag 

voorziet in de aanleg van een nieuwe brandweg en groenzones. Er is absoluut geen sprake 

van openbare wegenis. Er is trouwens ook geen beslissing van de gemeenteraad inzake 

de zaak der wegen. 

Bijgevolg valt de aanvraag niet onder de toepassingsmogelijkheden van artikel 4.4.9/1. van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zodat er een legaliteitsbelemmering ontstaat 

om de aanvraag te kunnen vergunnen.” 

 

Tijdens de hoorzitting wijst de raadsman van de aanvrager op het bestemmingsongevoelig 

karakter van een brandweerweg. In dit verband wordt verwezen naar rechtspraak van de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen. De geciteerde rechtspraak gaat in dit geval echter 

niet op. In casu wordt hierdoor echter afgeweken van de bestemming “openbaar domein”. 

Artikel 4.4.9/1 VCRO biedt dan wel bijkomende afwijkingsmogelijkheden doch van deze 

bestemming kan ook op grond van dit artikel niet worden afgeweken. Bovendien leert het 

plan dat niet de gehele zone voor openbaar domein zoals voorzien in het BPA wordt 

ingenomen als private brandweg. Dit impliceert dat er naast de brandweg aan weerszijden 

nog een stuk openbare wegenis overblijft die evenwel geen enkel bruikbaar nut heeft. Tot 

slot worden binnen de zone voor openbare wegenis ook nog eens private groenzones 

voorzien, ook deze afwijking valt buiten het toepassingsgebied van artikel 4.4.9/1 VCRO. 

Het ontwerp moet op dit punt worden herwerkt. De legaliteitsbelemmering zoals vastgesteld 

door de provinciale omgevingsambtenaar wordt dan ook bijgetreden. 

…” (eigen onderlijning) 

 

3.3 

De beslissing van de verwerende partij vertrekt van het uitgangspunt dat zowel de aanleg van de 

brandweerweg als het bijhorende groen louter een ‘privaat’ karakter heeft en dus niet: 

• als bestemmingsongevoelig kan beschouwd worden; 

• in overeenstemming is met de voorschriften van artikel 9 van het BPA ‘De Kom Zuid’ omdat 

deze zone exclusief bestemd is voor “openbare wegenis”; 

• van de afwijkingsregeling voorzien bij artikel 4.4.9/1VCRO gebruik kan gemaakt worden 

omdat een afwijking voor wegenis en openbaar groen uitgesloten is.  

 

De Raad stelt ten eerste vast dat, de brandweerweg in voorliggende dossier, zoals de verzoekende 

partij terecht stelt, zonder twijfel te beschouwen is als bestemmingsongevoelig, aangezien deze 
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infrastructuur niet rechtstreeks participeert aan de bestemming van het gebied. Dergelijke weg 

wordt immers enkel als voorwaarde gesteld door de brandweer in meerdere bestemmingszones 

Deze brandweerweg heeft geen exclusieve functie ten behoeve van de dagelijkse werking van het 

gebouw met assistentieflats dat zone-eigen wordt ingeplant. Bovendien blijkt ook uit de bestreden 

beslissing dat deze brandweerweg niet bedoeld is of bestemd is als reguliere toegangsweg voor 

de ontsluiting van de assistentieflats. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de bestaande 

toegang aan de Sint-Jans-Gasthuisstraat 16, die momenteel al in gebruik is voor de ontsluiting van 

het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. 

 

Verder merkt de Raad op dat partijen het ook oneens zijn over de kwalificatie van het ‘bijhorend 

groen’. Volgens de toelichting van de verzoekende partij omvat het nieuw voorzien ‘groen’ gras en 

enkele bomen en is deze groenaanplant bedoeld om de brandweerweg te integreren in de 

omgeving. Er zijn op het eerste gezicht geen redenen om deze stelling, gesteund op de plannen 

van het aanvraagdossier, te betwijfelen. De verwerende partij gaat dus in de bestreden beslissing 

uit van de foutieve aanname dat bij de brandweerweg ‘private groenzones’ worden aangelegd. Nog 

los van het gegeven dat het voorziene ‘bijhorend groen’ in dit geval een aanhorigheid bij en 

inkleding van de brandweerweg vormt, en dus evident ook bestemmingsneutraal, merkt de Raad 

op dat het zaaien van gras en aanplant van enkele bomen (waarbij wel  de juiste plantafstand in 

acht moet genomen worden) in beginsel niet vergunningsplichtig is. 

 

Uit het voorgaande volgt dat de verwerende partij dus ten onrechte, en minstens gesteund op een 

niet-zorgvuldig onderzoek van het voorwerp van de aanvraag, heeft beslist dat de brandweerweg 

en de bijhorende groenaanleg niet bestemmingsongevoelig is. De verwerende partij heeft dus ook 

foutief besloten dat dit onderdeel van de aanvraag strijdt met het bestemmingsvoorschrift ‘zone 

voor wegen en daarbijhorende vrije ruimten’ van artikel 9 van het BPA ‘De Kom Zuid’. Evenmin is 

er dus, zoals de verzoekende partij terecht opmerkt, enige noodzaak om de afwijkingsregeling 

voorzien in artikel 4.4.9/1 VCRO te betrekken in de beoordeling van de toelaatbaarheid van de 

brandweerweg.  

  

4. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

VI. KOSTEN 

1. 

De verzoekende partij vraagt om de verwerende partij te veroordelen in de kosten van het geding, 

met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro. 

 

2. 

De kosten van het beroep komen ten laste van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt gesteld, 

in dit geval de verwerende partij. 

Wanneer daarom wordt gevraagd, kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding toekennen aan 

de partij die ten gronde in het gelijk wordt gesteld. In dat geval omvatten de kosten van het beroep 

ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding (artikel 21, §7 en artikel 33 DBRC-decreet).  
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 7 november 2019, waarbij aan 

de verzoekende partij de omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het bouwen van 32 

assistentieflats op de percelen gelegen te 8470 Gistel, Sint-Jans-Gasthuisstraat 16, met als 

kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummers 0342B2, 0342H2, 0342Z en 0350S. 

 

2. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het administratief 

beroep van de verzoekende partij. 

 

3. De Raad legt de kosten van het beroep, bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partij, 

bepaald op 200 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partij, ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 11 februari 2021 door de tweede kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tweede kamer, 

Margot DEPRAETERE Hilde LIEVENS 
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