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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 8 juli 2021 met nummer RvVb-A-2021-1189  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0102-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. JEROEN FIERS bv 

2. FIERS PROJECTS bv 

 

vertegenwoordigd door Mr. Filip GIJSSELS met 

woonplaatskeuze te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 56 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende 

partijen 

 

1. Eugeen VAN GROENWEGHE 

2. VERNE FOTOGRAFIE bv 

3. Dominique SOREL 

4. Gino VERTRIEST 

 

vertegenwoordigd door Mr. Stijn VAN HULLE met 

woonplaatskeuze te 9930 Lievegem, Zomerlaan 1 B0102 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 26 oktober 2020 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 27 augustus 2020, waarmee haar een 

omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het bouwen en exploiteren van een kantoor, een 

gesloten loods, een overdekte loods en een conciërgewoning na het slopen van alle gebouwen 

en constructies (omgevingsnummer: 2019133787). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van onder andere de tussenkomende partijen 

tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 19 

maart 2020 ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9040 Gent aan de Schuurstraat 74 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 19, sectie C, nummers 128M5, 128H5 en 128K5. 

II. Rechtspleging  

De verwerende partij bezorgt het administratief dossier en dient een antwoordnota in. De 

tussenkomende partijen dienen een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen 

dienen een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 3 juni 2021. Ze hebben ingestemd 

met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak met toepassing van artikel 

85, §3 Procedurebesluit. 

III. Feiten 

Op 20 december 2019 vragen de verzoekende partijen een omgevingsvergunning aan voor 

het bouwen en exploiteren van een kantoor, een gesloten loods, een overdekte loods en een 

conciërgewoning na het slopen van alle gebouwen en constructies gelegen in Gent, 

deelgemeente Sint-Amandsberg aan de Schuurstraat 74. 

 

Eerder werd op 9 augustus 2018 een vergunning geweigerd voor het wijzigen van de 

grindverharding en het aanvullen van de groenbuffer. 

 

Op 24 oktober 2019 nam het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent akte 

van een melding van rubriek 15.1.1 nl. het stallen van acht voertuigen. 

 

Er werden respectievelijk op 6 februari 2019, 1 april 2019 en 26 september 2019 processen-

verbaal opgesteld wegens bouwinbreuken voor onder andere niet-vergunde verhardingen, het 

gebruik van de ruimte rondom het gebouw als circulatieruimte en parking voor bestelwagens, 

trailers en personenwagens, het rooien van een beschadigde boom en het stallen van drie 

containers. 
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De percelen liggen in woongebied (gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone'). 

De percelen liggen ook deels in een zone voor producerende en dienstverlenende bedrijven 

met geringe milieuhinder en deels in een zone voor buffergroen (bijzonder plan van aanleg 

‘Oude Bareel’ van 22 mei 1997).  

 

Het openbaar onderzoek loopt van 28 december 2019 tot en met 28 januari 2020. De 

tussenkomende partijen dienen samen een van de 23 bezwaarschriften in.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent verleent op 19 maart 2020 een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de verzoekende partijen.  

 

Tegen die beslissing tekenen onder andere de tussenkomende partijen op 21 april 2020 

bestuurlijk beroep aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 4 augustus 2020 om het 

beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Elk van de betrokken partijen kregen het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar 

toegestuurd, met de mogelijkheid om een schriftelijke repliek te bezorgen, en om telefonisch, 

in conferentiegesprek, gehoord te worden. Er werden replieken ontvangen, er was geen 

verzoek om telefonisch gehoord te worden.  

 

De verwerende partij verklaart op 27 augustus 2020 het beroep gegrond en weigert een 

omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Verwante procedures 

De zaakvoerder van de eerste verzoekende partij heeft voor één van de betrokken percelen 

melding gedaan van de stalling van acht bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens andere dan 

personenwagens. Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent heeft 

daarvan op 24 oktober 2019 akte genomen. De eerste, derde en vierde verzoekende partij 

hebben tegen deze aktename een beroep tot vernietiging ingesteld bij de Raad. Dit dossier is 

gekend onder het rolnummer 1920-RvVb-0307-A. 
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V. Ontvankelijkheid van de tussenkomst -  het belang  

Standpunt van de partijen 

1. 

De tussenkomende partijen wijzen erop dat ze allen beroep hebben ingediend bij de 

verwerende partij en dus belang hebben bij de tussenkomst. 

 

Ze hebben in de nabijheid van de projectsite hun bedrijvigheid dan wel hun gezinswoning of 

zijn minstens eigenaar van constructies rond de site.  

 

Ze wijzen op de ligging van de site te midden van een woonwijk op de derde (zelfs) vierde 

bouwlijn die door één ontsluitingsweg – die wordt gedeeld met de eerste en de tweede 

tussenkomende partij – zijn uitweg kent. Deze doorgang is smal, er kunnen geen twee 

voertuigen kruisen. Ze stellen dat er met de mogelijke vergunning een onmogelijke situatie op 

het terrein ontstaat waarbij het symptomatisch is dat de verzoekende partijen niet kunnen 

worden beleverd met zonnepanelen hoewel dit volgens hen hun kernactiviteit zou betreffen. 

Dit werd al opgeworpen in het beroepschrift. 

 

Ze menen dat een dergelijk groot aannemingsbedrijf op de betrokken locatie veel problemen 

zal veroorzaken op het vlak van privacy-, verkeers-, geluids- en geurhinder. In de bestreden 

beslissing worden deze aspecten bijgetreden. Ze wijzen er nog op dat voor de aankoop door 

de verzoekende partijen de site overeenkomstig het BPA werd uitgebaat door een 

schrijnwerker met slechts één camionette, wat een groot contrast is met de beoogde situatie. 

 

De verzoekende partijen claimen ook een waardevermindering van hun eigendommen door 

de voorgenomen inplanting van een grootschalige inrichting die de hele en zelfs nog deels te 

ontwikkelen woonomgeving determineert. 

 

Ze besluiten dat ze dan ook betrokken publiek zijn die een afdoende belang hebben om tussen 

te komen in de procedure. 

 

2. 

De verzoekende partijen verwijzen naar artikel 105 van het decreet van 25 april 2014 betreffende 

de omgevingsvergunning (hierna: OVD) waarin is bepaald wie beroep kan indienen bij de Raad en 

kan tussenkomen. Hieruit blijkt dat dit gelijklopende personen zijn en dat dus ook de vereiste geldt 

dat het administratief beroep moet zijn uitgeput. De verzoekende partijen stellen dat de tweede 



 

RvVb - 5 

tussenkomende partij geen beroep heeft ingediend bij de verwerende partij en dus niet kan 

tussenkomen. Ondergeschikt stellen ze met wat hierna volgt voor de eerste tussenkomende 

partij, dat ze niet beschikt over een rechtmatig belang. 

 

Wat de eerste tussenkomende partij betreft, formuleren de verzoekende partijen een 

voorbehoud aangezien ze niet over de voorgelegde eigendomsakte beschikken en dus niet 

kunnen beoordelen of deze partij eigenaar is van het betrokken gebouwen Schuurstraat 74 a. 

Ze stellen vast dat de eerste tussenkomende partij in de schriftelijke uiteenzetting zelf stelt dat 

de woonfunctie in haar pand niet vergund is. Ze is daarvoor zelfs geverbaliseerd en wordt 

daarvoor vervolgd. Een aanvraag tot regularisatie is onontvankelijk en onvolledig verklaard 

door de stad Gent. Ze menen verder dat de waarschijnlijke gevolgen die de eerste 

tussenkomende partij beweert te ondervinden ontleend zijn aan het feit dat ze woont en werkt 

in het aanpalende pand Schuurstraat 74a terwijl nu blijkt dat deze functies niet vergund zijn en 

zelfs niet in aanmerking komen voor vergunning volgens de stad. Er wordt dus geen wettig en 

rechtmatig belang nagestreefd zodat de tussenkomst van de eerste tussenkomende partij niet 

ontvankelijk is. 

 

Wat de derde en de vierde tussenkomende partij betreft, stellen de verzoekende partijen dat 

deze niet of minstens onvoldoende aannemelijk maken dat ze effectief nadelige gevolgen 

zullen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden van de bestreden beslissing. In die zin 

beschikken ze volgens de verzoekende partijen niet over het statuut van betrokken publiek 

zodat ze ook niet kunnen tussenkomen bij de Raad. 

 

Beoordeling door de Raad 

De Raad stelt vast dat het eerste middel een gelijkaardige inhoud heeft waar de verzoekende 

partijen op dezelfde gronden stellen dat het beroep van de tussenkomende partijen bij de 

verwerende partij onterecht ontvankelijk is verklaard. De verzoekende partijen zijn van oordeel 

dat de tussenkomende partijen in hun hoedanigheid van beroepers zich niet konden beroepen 

op de hoedanigheid van betrokken publiek. 

 

De beoordeling van deze exceptie behelst dan ook het onderzoek van het eerste middel. Er 

wordt naar de beoordeling van dit middel verwezen. 
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VI. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikelen 2, 1° en 53, 2° OVD 

- artikel 74, §1, 3° van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering 

van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: OVB) 

- het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partijen wijzen erop dat een beroep bij de verwerende partij enkel mogelijk is 

door onder andere het betrokken publiek. Ze verwijzen ook naar het OVB dat voorschrijft dat 

een beroepschrift een omschrijving van het belang bij het beroep moet bevatten. 

 

Ze wijzen op het beroepschrift waarin is gesteld dat de eigendommen van de beroepsindieners 

onmiddellijk aangrenzend zijn aan de site ten westen dan wel ten zuiden ervan. 

 

Wat de eerste vier beroepsindieners betreft, zijn de verzoekende partijen van oordeel dat niet 

is aangetoond in welke hoedanigheid ze optreden en welke persoonlijke hinder zij zouden 

kunnen ondervinden van het in eerste administratieve aanleg vergunde project. Het pand 

gelegen aan de Schuurstraat 74a is een bedrijfspand dat in dezelfde zone voor producerende 

en dienstverlenende bedrijven met geringe milieuhinder is gelegen binnen het BPA als de 

projectsite waarvoor dus dezelfde voorschriften van kracht zijn. Ze stellen dat dit perceel is 

aangekocht door de tweede tussenkomende partij maar dat deze geen beroepsindiener is bij 

de verwerende partij. Ze menen dan ook dat de bewering dat de eigendommen van alle 

beroepsindieners gelegen zijn aangrenzend aan de projectsite onjuist is en alleszins op geen 

enkele wijze is aangetoond. Ook het gegeven dat ze daar hun bedrijvigheid hebben dan wel 

wonen is volgens hen niet juist en ook op geen enkele wijze aangetoond. 

De eerste vier beroepsindieners hebben hun activiteiten ondergebracht in een vennootschap. 

Deze vennootschappen hebben geen beroep ingesteld bij de verwerende partij. 

 

Verder beweren de eerste drie beroepsindieners in het pand Schuurstraat 74a over een woon- 

en werkloft te beschikken en er ook gedomicilieerd te zijn. Ze stellen dat het twijfelachtig is of 

deze lofts effectief vergund zijn zowel inzake de uitgevoerde werken als inzake de functie. Ze 
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menen zelfs dat dit niet het geval is en dat het aan de beroepsindieners is om hun beweringen 

te staven. Ze menen in elk geval dat de opdelingen en de (beweerde) huidige functies ervan 

in strijd zijn met de voorschriften van het BPA. De verzoekende partijen hebben vernomen dat 

voor de opdeling in verschillende entiteiten en voor de functie wonen geen vergunning is 

verleend en er daarvoor een procedure tot handhaving zou lopen. 

 

Ze houden voor dat niet bewezen is dat de beroepsindieners 1 tot en met 4 daar effectief wettig 

zijn gedomicilieerd. Uit de laatst gepubliceerde jaarrekening van de respectieve 

vennootschappen is er geen sprake van dit adres voor de verscheidene natuurlijke personen. 

Het is onzeker of ze er hun vaste en permanente verblijfplaats hebben en of, wanneer dit zo 

is, er sprake is van een wettige en/of rechtmatige toestand. De verwerende partij heeft het 

belang van deze beroepsindieners niet onderzocht, wat volgens hen een schending van het 

motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel uitmaakt. 

 

Wat de vijfde en zesde beroepsindieners betreft, wijzen ze erop dat hun woning in een andere 

straat is gelegen en dat enkel hun tuinen aan de projectsite grenzen met aldaar een bufferzone 

van tien meter breed. De aanvraag voorziet in het verder realiseren van deze bufferzone. Ze 

wijzen op de afstand van twintig meter van de perceelsgrens met deze beroepers en het 

eigenlijke bedrijf en zelfs 40 tot 50 meter tot aan hun woningen. Ze menen dat in redelijkheid 

niet kan worden ingezien welke effectieve hinder deze beroepsindieners zouden hebben.  

 

Ze wijzen ook nog op de voorwaarden die worden verbonden aan de beslissing in eerste 

aanleg die erop gericht zijn om eventuele hinder voor de omgeving te vermijden en/of te 

beperken. Met het opleggen van deze voorwaarden is volgens hen het college van 

burgemeester en schepenen maximaal tegemoet gekomen aan de bezwaren en 

verzuchtingen van de bezwaarindieners.  

 

De verzoekende partijen besluiten dat de verwerende partij het beroep onontvankelijk had 

moeten verklaren, minstens meer zorgvuldig de ontvankelijkheid had moeten onderzoeken en 

moeten antwoorden op hun opmerkingen in antwoord op het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar. 
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2. 

De verwerende partij antwoordt dat de raadsman van de beroepers op het Omgevingsloket 

heeft aangegeven dat ze lid zijn het betrokken publiek en wijst ook op de identificatie van de 

beroepers in het beroepschrift. Vervolgens wijst ze op de omschrijving van het belang in het 

beroepschrift waaruit volgens haar blijkt welke hinder en nadelen de beroepsindieners vrezen 

te zullen ondervinden van het aangevraagde project.  

 

De vraag of de hinder zich daadwerkelijk zal voordoen en of deze dermate groot is dat deze 

de plaatselijke, goed ruimtelijke ordening zal overstijgen betreft volgens haar de grond van de 

zaak en niet de ontvankelijkheid. Ze meent dat de gemachtigde provinciale ambtenaar op 

basis van de inhoud van het beroepschrift terecht heeft besloten tot de ontvankelijkheid ervan. 

 

De verzoekende partijen hebben de eigen woon- of werkplaats van de beroepers concreet 

gesitueerd ten aanzien van de projectsite. De eerste vier beroepers hebben hun woon- of 

werkadres vlak naast de projectsite, de vijfde en zesde beroepers wonen onmiddellijk ten 

oosten van de site en dus ook aangrenzend. In hun replieknota hebben de verzoekende 

partijen enkel vragen gesteld bij het belang maar niet concreet aangetoond dat de betrokken 

partijen niet op de vermelde plaatsen zouden zijn gevestigd/gedomicilieerd of dat ze geen 

eigenaar zouden zijn van de genoemde panden. Het al dan niet vergund zijn van de woon- en 

werklofts van de eerste vier beroepsindieners is volgens haar irrelevant in het kader van het 

belang bij het beroep.  Het opleggen van voorwaarden in eerste aanleg ontneemt aan de 

beroepers niet het recht om een beroep in te dienen. De hoeveelheid aan voorwaarden op 

zich toont reeds aan dat de aanvraag dermate veel hinder zal veroorzaken dat geen 

vergunning mogelijk is zonder voorwaarden. 

 

Ze is van oordeel dat de verzoekende partijen niet aantonen dat ze onterecht heeft besloten 

tot de ontvankelijkheid van het beroep. Er is kennis genomen van de replieknota van de 

verzoekende partijen en van de daarin opgenomen opmerkingen over de ontvankelijkheid van 

het beroep en van het weerwoord van de beroepsindieners.  

 

Ze concludeert dat de verzoekende partijen er niet in slagen aan te tonen dat haar conclusie 

nl. dat de geformuleerde kritieken niet van die aard zijn dat een gewijzigd standpunt van dat 

van de provinciale omgevingsambtenaar in te nemen, kennelijk onredelijk zou zijn. 
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3. 

De tussenkomende partijen stellen dat het een vreemd gegeven is dat hun beroep niet 

ontvankelijk zou zijn in zoverre ze (1) ze zelf mee aan de onderhandelingstafel zijn gevraagd 

in het kader van de voorbespreking door en met de stad Gent en (2) er precies voor hen 

bijzondere voorwaarden zijn gekoppeld aan de vergunning door de stad Gent – voorwaarden 

die weliswaar nutteloos zijn. Ze merken op dat de verzoekende partijen de volledigheids- en 

ontvankelijkheidsverklaring van het administratief beroep niet aanvechten. Ook benadrukken 

ze dat er slechts tegen een beperkt aantal beroepsindieners argumenten worden ingebracht 

terwijl er meer beroepers waren. 

 

Het wordt niet ontkend dat de tweede tussenkomende partij eigenaar is van 2/6 ateliers aan 

de Schuurstraat 74a waar ze ook haar maatschappelijke zetel heeft en haar activiteiten 

uitoefent. Ze brengen de notariële aankoopaktes bij. 

 

Wat de eerste tussenkomende partij betreft, benadrukken ze dat deze daar gedomicilieerd is 

en ook eigenaar is van de betrokken woon-werkloft.  

 

De eerste en de tweede tussenkomende partij, zoals ook de eerste vier beroepsindieners, 

delen een (eenrichtings)oprit met de verzoekende partijen.  

 

Wat de derde en de vierde tussenkomende partij betreft, wijzen ze erop dat hun tuinen grenzen 

aan de projectsite, waar voorheen een bufferzone was om de site af te schermen maar die de 

verzoekende partijen inmiddels hebben vernietigd. 

 

Ze menen dat het onmiskenbaar is dat een dergelijk groot aannemingsbedrijf in de derde (zelfs 

vierde) bouworde enorme problemen met zich zal brengen en dat niet in het minst op het vlak 

van privacy-, verkeers-, geluids- en geurhinder. Er werden al meermaals processen-verbaal 

opgemaakt. De klachten zijn legio. Ze wijzen er nog op dat ook de vergunningverlenende 

overheid in eerste administratieve aanleg hun belang niet betwist. 

 

4. 

In hun wederantwoordnota stellen de verzoekende partijen dat de verwerende partij niet heeft 

onderzocht of de beroepers daar wel hun woon- en/of werkplaats hebben terwijl ze de 

verwerende partij op de onzekerheden daarover wezen. De verwerende partij heeft enkel 

aangenomen wat de beroepers stelden. Ze menen dat de verwerende partij in haar 

antwoordnota de bewijslast onterecht omkeert. In elk geval is duidelijk dat de tweede 

tussenkomende partij eigenaars is/was van het bedrijfspand aan de Schuurstraat 74a maar 
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niet de andere personen die beroep hebben ingediend. Ze wijzen nogmaals op het onvergund 

ingevuld zijn van dit bedrijfspand waarvoor er een vordering hangende is bij de correctionele 

rechtbank. Ze stellen ook dat de woon- en kantoorfunctie niet kunnen worden vergund 

rekening houdende met het BPA. Ze menen dat hun bezorgdheden rond het belang dan ook 

terecht blijken en de verwerende partij daarmee geen rekening hield. 

 

De verzoekende partijen blijven volhouden dat er sprake moet zijn van een wettig, rechtmatig 

en geoorloofd belang. Ze stellen dat de voorgehouden gevolgen van de verleende vergunning 

alleen aan de beroepers te wijten zijn omdat de ingeroepen woon- en werkfunctie onvergund 

is en zelfs een niet-regulariseerbaar bouwmisdrijf uitmaakt. 

 

Ze herhalen dat de verwerende partij minstens verplicht was om naar aanleiding van het 

nemen van de beslissing de motieven van de replieknota te onderzoeken. Er is enkel sprake 

van een standaardformulering. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Het juridisch kader 

 

Artikel 52, laatste lid van het OVD bepaalt:  

 

“…  

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 

beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van 

burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.  

…” 

 

Artikel 53 van het OVD luidt onder meer als volgt:  

 

“…  

Het beroep kan worden ingesteld door:  

… 

2° het betrokken publiek;  

…”  

 

Uit het OVD blijkt dus dat het beroep bij de verwerende partij kan worden ingesteld door het 

“betrokken publiek”.  
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Artikel 2 van het OVD definieert het “betrokken publiek” als volgt:  

 

“…  

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, 

organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk 

ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling 

van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-

gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht 

worden belanghebbende te zijn; 

…” 

 

Artikel 56, derde lid van het OVD machtigt de Vlaamse regering om nadere regels over de 

inhoud en de opbouw van het beroepschrift, en de daarbij te voegen bewijsstukken te bepalen, 

en daaraan eventueel een sanctie van niet-ontvankelijkheid te verbinden. Artikel 74, §1, eerste 

lid en artikel 87, §1, eerste lid van het OVB bepalen in de uitvoering van die decretale delegatie 

onder meer: 

 

“Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting 

of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;  

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een 

lid van het betrokken publiek:  

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing 

ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;  

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 

omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;  

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

…”  

 

Uit het voorgaande blijkt dat een onderzoek naar de ontvankelijkheid van een administratief 

beroepschrift ook een beoordeling inhoudt van de omschrijving van de gevolgen die een 

beroepsindiener, als beweerdelijk lid van het “betrokken publiek”, meent te ondervinden door 

de bestreden beslissing, en van het belang dat ze meent te hebben bij de besluitvorming over 

de afgifte van de omgevingsvergunning.  
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De decretaal en reglementair bepaalde ontvankelijkheidsvereisten mogen niet zo worden 

uitgelegd of toegepast, dat de toegang van belanghebbenden tot de administratieve 

beroepsprocedure op onevenredige wijze bemoeilijkt wordt. Artikel 9, derde lid van het Verdrag 

van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en 

toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (vervolgens: Verdrag van Aarhus) 

verplicht elke verdragspartij om, aanvullend op de in de voorgaande leden van dat artikel 

bedoelde herzieningsprocedures, te waarborgen “dat leden van het publiek, wanneer zij 

voldoen aan de eventuele in haar nationale recht neergelegde criteria, toegang hebben tot 

bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures om het handelen en nalaten van privé-personen 

en overheidsinstanties te betwisten die strijdig zijn met bepalingen van haar nationale recht 

betreffende het milieu”.  

 

Gelet op deze principieel ruim op te vatten toegang tot de administratieve beroepsprocedure 

mag de verwerende partij, wanneer ze beoordeelt of een beroepsindiener al dan niet de 

hoedanigheid van lid van het publiek heeft, geen overdreven strenge of formalistische 

bewijsvoering vereisen.  

 

Het behoort tot het rechterlijk toezicht om erover te waken dat de ontvankelijkheidsvereisten, 

waaronder de artikelen 74 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit, als criteria van intern 

recht in overeenstemming met de doelstellingen van artikel 9, derde lid van het Verdrag van 

Aarhus uitgelegd worden. Dat geldt des te meer omdat ook het recht op toegang tot de rechter 

in het geding is. Een correct, ontvankelijk ingesteld administratief beroep vormt een 

noodzakelijke voorwaarde voor een ontvankelijk rechterlijk beroep, zoals volgt uit artikel 105, 

§2, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet. Een te restrictieve toepassing van de 

ontvankelijkheidsvereisten door het bestuur zou overeenkomstige gevolgen hebben voor 

belanghebbenden om hun zaak door de rechter onderzocht te zien. 

 

2. Beoordeling 

 

2.1 

Uit het beroepschrift dat op het Omgevingsloket kan worden geraadpleegd, kan worden 

afgeleid dat het beroep bij de verwerende partij is ingediend door zeven natuurlijke personen 

(vermeld onder nummers 1) t.e.m. 3) en onder nummers 5) t.e.m. 6) in het beroepschrift) in 

eigen naam en door vier rechtspersonen die elk worden vertegenwoordigd door hun 

zaakvoerder(s) (onder nummers 1), 2), 3) en 4). Ook de tweede tussenkomende partij was 

daarbij beroepende partij en wordt uitdrukkelijk vermeld zowel onder nummers 1) en 2). 
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De vennootschappen waarin enkele bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht, hebben dan ook 

wel degelijk een beroep ingesteld bij de verwerende partij. 

 

2.2 

Het belang wordt als volgt omschreven in het beroepschrift: 

 

“… 

Het beroep wordt ingesteld namens het betrokken publiek. 

 

De beroepsindieners hun eigendommen zijn onmiddellijk aangrenzend aan de site waarvoor de 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 

 

De beroepsindieners sub 1 t.e.m. 4 hun eigendommen zijn gelegen aan de westzijde van de 

projectsite. 

 

De beroepsindieners sub 5 t.e.m. 6 hun eigendommen zijn gelegen aan de oostzijde van de 

projectsite. 

 

Zij hebben er respectievelijk hun bedrijvigheid, dan wel hun gezinswoning, hetgeen ook blijkt uit 

de onderstaande visualisatie. Dit alles te midden van een woonwijk op derde (zelfs vierde) 

bouwlijn, en middels één ontsluitingsweg, waar geen twee voertuigen elkaar kunnen kruisen. 

… 

Het is onmiskenbaar dat een uit de kluiten gewassen aannemingsbedrijf van dergelijke 

grootteorde op derde (zelfs vierde) bouwlijn enorme problemen met zich zal meebrengen, niet 

in het minst op het vlak van privacy, verkeers-, geluids- en geurhinder. 

 

Elk van de beroepsindieners wordt gefnuikt in zijn/haar woon- en werkklimaat door de vergunde 

aanvraag op het desbetreffende perceel, dat tot voordat de aanvrager de site heeft 

overgenomen, nochtans volledig conform het BPA werd geëxploiteerd. 

 

Alle beroepsindieners hebben dan ook vanzelfsprekend belang bij de weigering van de 

aangevraagde vergunning, nu het voorgenomen project hoe dan ook een enorme impact op 

hun privé- dan wel werkomgeving zal hebben. 

 

Hun belang wordt overigens niet betwist door de vergunningverlenende overheid in graad van 

eerste aanleg. Er wordt enkel gesteld dat de hinder zou kunnen worden opgevangen met het 

opleggen van bijzondere (milieu-)voorwaarden, welke piste (zoals hierna blijkt) niet kan worden 

onderschreven. 

…” 
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Uit dit alles blijkt dat de beroepers zich bij de verwerende partij beroepen op hun hoedanigheid 

van aanpalende eigenaar en/of aanpalende bewoner en/of als hebbende hun beroepsactiviteit 

in het aanpalende pand  

 

Het voorwerp van de vergunning en de afstand tussen de plaats van de vergunde werken en 

de woonplaats of de eigendom gelden als belangrijke objectieve maatstaven om te beoordelen 

of een beroepsindiener gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van de afgegeven 

vergunning. Ter beoordeling van het belang kan tevens rekening gehouden worden met de 

gegevens uit het gehele administratief beroepschrift, met inbegrip van het deel waarin de 

wettigheidskritiek wordt geformuleerd. De Raad is van oordeel dat uit het gehele administratief 

beroepschrift blijkt dat de beroepsindieners hinder vrezen te ondervinden door de enorme 

uitbreiding die de site zal kennen tegenover de huidige toestand en dat op vlak van privacy, 

verkeer, geluid en geur. 

 

Waar de verzoekende partijen nu twijfel trachten te zaaien over de woonplaats van de 

beroepsindieners vermeld onder nummers 1), 2) en 3) in het beroepschrift, moet worden 

gesteld dat dit weinig ernstig te noemen is. De verzoekende partijen baseren zich klaarblijkelijk 

op de jaarrekeningen van de betrokken rechtspersonen waarin ook de zaakvoerders zijn 

vermeld. Ze laten evenwel na op enige wijze aan te tonen dat de in het beroepschrift 

opgenomen adressen foutief zijn. Wat de domiciliëring/maatschappelijke zetel van de overige 

beroepsindieners betreft, wordt enkel gesteld dat geen bewijzen voorliggen over de 

waarachtigheid hiervan. Eisen van de verwerende partij dat ze elk adres afzonderlijk zou 

controleren, zou een enorme verzwaring betekenen in haar taak van vergunningverlenende 

overheid, te meer nu de verzoekende partijen tijdens de administratieve procedure geen enkel 

element hebben bijgebracht dat het tegendeel aantoont. De verwerende partij mocht er dan 

ook rechtmatig van uitgaan dat de adressen (zowel woonplaats als maatschappelijke zetel) 

correct waren. 

 

Wat tot slot de beweerde wederrechtelijke situatie betreft waarover een correctionele 

procedure gevoerd wordt, moet worden gesteld dat dit enkel de beroepsindieners betreft die 

verbonden zijn aan het pand Schuurstraat 74a. De Raad is van oordeel dat eventuele 

stedenbouwkundige overtredingen op het perceel van de beroepsindieners op zich de door 

hen ingeroepen hinder niet ontkrachten en hen dus ook niet het belang bij het beroep 

ontneemt. Er is trouwens geen zekerheid hoe deze procedures zullen aflopen zodat het 

beweerd wederrechtelijke karakter niet vaststaat. 
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Tot slot is het voldoende aan te tonen dat er waarschijnlijk gevolgen zullen worden 

ondervonden bij de uitvoering van de vergunning waartegen beroep wordt ingesteld. In die zin 

moet ook het belang van de beroepsindieners vermeld onder nummers 5) en 6) worden 

begrepen die woonachtig zijn in een woongebied onmiddellijk palend aan het BPA dat, zoals 

hierna zal blijken, enkel een aanvulling op het woongebied inhoudt en strikt stelt dat de 

activiteiten in dat gebied verenigbaar moeten zijn met de hoofdbestemming (woonfunctie). 

 

De verzoekende partijen slagen er met hun betoog niet in aan te tonen dat het belang bij het 

beroep door de verwerende partij op basis van onjuist vastgestelde feiten of op een kennelijk 

onredelijke wijze werd aanvaard.  

 

3. 

Met verwijzing naar de opgeworpen exceptie ten aanzien van de tussenkomende partijen kan 

nog het volgende worden gesteld. 

 

De personen die een beroep bij de Raad kunnen instellen, kunnen in beginsel ook in de zaak 

tussenkomen (artikel 105, §4 OVD). Een beroep bij de Raad kan worden ingesteld door ‘het 

betrokken publiek’, waaronder elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gevolgen 

ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de 

afgifte van een omgevingsvergunning (artikel 105, §2, lid 1, 2° en artikel 2, lid 1, 1° OVD). Nu 

is vastgesteld dat de tussenkomende partijen onderdeel zijn van het betrokken publiek en de 

verwerende partij terecht hun belang bij het beroep heeft aanvaard, kunnen ze ook 

tussenkomen in dit dossier bij de Raad.  

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

- artikel 4.4.9/1 VCRO 

- het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. 
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1.1 

In een eerste onderdeel stellen dat ze dat de bestreden beslissing ten onrechte stelt dat er 

een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering bestaat voor het verlenen van de gevraagde 

vergunning met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO en dan meer bepaald voor de afwijkende 

kroonlijsthoogte van tien meter van het kantoorgebouw. Ze wijzen op het voorschrift in het BPA 

nl. een maximale kroonlijsthoogte van zeven meter voor die zone. Ze stellen dat daarvoor in 

de aanvraag expliciet werd gevraagd om een afwijking op basis van artikel 4.4.9/1 VCRO 

aangezien alle voorwaarden daartoe vervuld zijn. 

 

De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de verwerende partij de draagwijdte van het 

artikel beperkt ziet of beperkt wil zien tot “verouderde of te gedetailleerde voorschriften van 

BPA’s OF APA’s en inrichtingsvoorschriften van sommige gemeentelijke RUP’s die vaak een 

beter ruimtelijk rendement verhinderen op het terrein door sterk opgedeelde zonering 

(gebouwen, tuinen, …) en gedetailleerde voorschriften over bouwdieptes en volumes”. Ze 

benadrukken dat de mogelijkheid tot afwijken zich niet beperkt tot de zogenaamde 

voorbijgestreefde voorschriften maar van toepassing is op alle voorschriften zowel de 

bestemmings- als de inrichtingsvoorschriften. 

 

De afwijkingsmogelijkheid wordt volgens de verzoekende partijen onterecht verbonden aan de 

rendementsverhoging bedoeld in artikel 4.3.1, §2, 2° b) VCRO. Ze zijn van oordeel dat beide 

bepalingen losstaan van elkaar. Weliswaar moet de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening nog steeds worden onderzocht, waarbij dan met de verhoging van het ruimtelijk 

rendement rekening kan worden gehouden. Ze benadrukken dat de afwijking op basis van 

artikel 4.4.9/1 VCRO mogelijk is omdat alle voorwaarden vervuld zijn. Er is dan ook geen 

onoverkomelijke legaliteitsbelemmering. 

 

Verder zijn ze van oordeel dat het aangevraagde wel degelijk voldoet aan de goede ruimtelijke 

ordening, zoals ook blijkt uit de beroepen beslissing. Hieruit blijkt ook dat er in eerste 

administratieve aanleg rekening is gehouden met de verhoging van het ruimtelijk rendement 

met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving nl. slechts een beperkt gedeelte 

wordt hoger uitgevoerd op een plek die het verst is gelegen van de woonomgeving met 

gevelopeningen die zo zijn voorzien dat er geen of weinig inkijk naar de omgeving mogelijk is. 

 

Ze menen ook dat uit de beroepen beslissing blijkt dat er sprake is van een beleidsmatig 

gewenste ontwikkeling nl. compacter bouwen en minder terreininname. Ze zijn van oordeel 

dat de afwijking die het college van burgemeester en schepenen heeft toegestaan perfect 

wettelijk en ruimtelijk verantwoord is. 
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Ze besluiten dat de verwerende partij artikel 4.4.9/1 VCRO schendt en dat ze daarop al heeft 

gewezen in haar replieknota waarop niet is geantwoord. 

 

1.2 

In een tweede onderdeel betwisten ze het niet-toelaten van de afwijking wat betreft het deels 

verharden van de oprit in beton in het gedeelte voor buffergroen. In de bestreden beslissing 

wordt gesteld dat dit enkel kan worden vergund als er bewijs is dat de steenslagverharding er 

al was en wel degelijk vergund is. 

 

Ze wijzen erop dat de bestaande toestand het gevolg is van de vroeger toegestane splitsing 

van het perceel gelegen in de zone voor bedrijven in Schuurstraat 74 en Schuurstraat 74a. Ze 

benadrukken dat er altijd een toegangsweg is geweest naar het perceel en naar het bestaande 

bedrijfsgebouw en dat deze dus al bestond nog voor de aanname van het BPA en voor de 

splitsing. 

 

Ze stellen dat niet vaststaat dat een deel van de toegangsweg effectief in de zone voor 

buffergroen ligt. Mocht dat het geval zijn, valt er niet in te zien waarom geen afwijking op basis 

van artikel 4.4.9/1 VCRO kan worden verleend tenzij kan aangetoond worden dat de 

verharding wel degelijk vergund is Ze menen dat de goede ruimtelijk ordening enkel is gebaat 

met het behoud van de toegangsweg en met ‘het deftig aanleggen’ ervan op het bedrijfsterrein 

zelf als zou dit beperkt in de zone voor buffergroen zijn. 

 

Ze concluderen dat er daarover geen wettig motief is opgenomen in de bestreden beslissing.  

 

2. 

2.1 

Wat het eerste onderdeel betreft, citeert de verwerende partij de bestreden beslissing waaruit 

wel degelijk blijkt dat het gegeven dat er geen toepassing is gemaakt van artikel 4.4.9/1 VCRO 

niet enkel als reden heeft dat het BPA geen verouderde of te gedetailleerde voorschriften zou 

bevatten. Er is op andere gronden besloten om het artikel niet toe te passen. 

 

Ook bij toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO geldt onverkort een onderzoek naar de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening zodat er wel degelijk een samenhang is 

met artikel 4.3.1 VCRO. Dit laatste artikel bevat ook de (eventuele) toepassing van het begrip 

‘ruimtelijk rendement’ zodat ook de beoordeling hiervan in het kader van de goede ruimtelijke 

ordening relevant is. Dit geldt hier volgens haar des te meer omdat het college van 
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burgemeester en schepenen van de stad Gent de afwijking juist had toegestaan op basis van 

het concept ruimtelijk rendement. 

 

Ze meent dat de motivering duidelijk aantoont hoe de aanvraag is beoordeeld. In tegenstelling 

tot het college van burgemeester van schepenen is ze op grond van artikel 4.3.1 VCRO van 

oordeel dat het stedenbouwkundig niet verantwoord is om op percelen in binnengebied de 

kroonlijsthoogte aanzienlijk op te trekken in vergelijking met de bebouwing langs de 

hoofdstraten, en zeker niet als het gaat om industriële gebouwen in binnengebied. Ze heeft 

geoordeeld dat dergelijke bebouwing geen respect vertoont voor de kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving. De verzoekende partijen tonen de kennelijke onredelijkheid van haar beslissing 

op dat punt niet aan. 

 

Wat het gebruik van de woorden “onoverkomelijke legaliteitsbelemmering” betreft, meent de 

verwerende partij dat de verzoekende partijen de bestreden beslissing eenzijdig lezen.  Het 

staat vast dat de vergunning niet kan worden verleend als geen toepassing kan worden 

gemaakt van artikel 4.4.9/1 VCRO zodat er degelijk een legaliteitsbelemmering bestaat.  

 

De verzoekende partijen stellen niet meer dan een eigen opportuniteitsoordeel in de plaats 

maar tonen niet aan dat de beoordeling in de bestreden beslissing onwettig is. Ze wijst er nog 

op dat er geen verplichting is om met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen rekening te 

houden. Hetzelfde geldt voor artikel 4.4.9/1 VCRO. Ze benadrukt dat ze voor de al dan niet 

toepassing van een beleidsmatig gewenste ontwikkeling over een discretionaire bevoegdheid 

beschikt. Ze heeft toegelicht waarom ze een ander oordeel heeft over de toepassing van deze 

bepalingen zodat ook aan de motiveringsplicht is voldaan. 

 

Ook over de replieknota in antwoord op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar 

voeren de verzoekende partijen geen concrete argumentatie aan. De verwerende partij stelt 

dat de verzoekende partijen minstens moeten aanduiden welke concrete argumenten ze 

hebben geformuleerd hierover en waar daaraan zou zijn voorbijgegaan.  

 

2.2 

Ook wat het tweede onderdeel betreft, citeert de verwerende partij de bestreden beslissing en 

stelt ze dat de verzoekende partijen de beslissing foutief lezen. De toepassing van artikel 

4.4.9/1 VCRO wordt niet afhankelijk gesteld van het al dan niet vergund karakter van de oprit. 

Wat wel wordt gesteld is dat de bufferzone moet worden gerespecteerd en dat een BPA ouder 

dan vijftien jaar geen aanleiding kan zijn om deze zone te schrappen. Uit een onvergunde 

situatie kunnen volgens haar geen rechten voor een vergunning worden geput. 
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Ze meent dat het wel degelijk relevant is om te weten of de oprit al eerder vergund was dan 

wel of de verharding in beton een ‘eerste’ vergunningsplichtige handeling zou uitmaken. Ze 

stelt dat de situatie anders zou zijn indien de steenslagverharding wel al vergund was omdat 

de bufferzone dan al doorbroken zou zijn, maar dit is door de verzoekende partijen niet 

aangetoond in het administratief beroep. Er is enkel gesteld dat er altijd een toegangsweg is 

geweest naar het perceel en het bedrijfsgebouw maar dit wordt op geen enkele wijze bewezen. 

Hetzelfde geldt voor het al dan niet vergund karakter van de toegangsweg én zijn precieze 

ligging binnen het BPA. Er zijn volgens haar geen bewijskrachtige elementen waaruit blijkt dat 

de stelling in de bestreden beslissing dat de weg in de bufferzone ligt, foutief is. 

 

Ze meent dan ook dat ze in alle redelijkheid en geheel terecht kon stellen dat de afwijking in 

verband met het gedeeltelijk verharden van de oprit in beton in de bufferzone enkel verleend 

kan worden wanneer de verzoekende partijen als aanvragers kunnen aantonen dat de 

steenslagverharding in de bufferzone wel degelijk vergund is. 

 

3. 

3.1 

Wat het eerste onderdeel betreft, stellen de tussenkomende partijen dat de verzoekende 

partijen uit het oog verliezen dat hun aanvraag strijdig is met het BPA zodat het project hoe 

dan ook enkel vergunbaar is met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO. Ook stellen ze vast dat 

de verwerende partij erkent dat er principieel aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan zodat 

het onderdeel op dat vlak al grondslag mist. 

 

Ze benadrukken dat er geen automatisch recht is op een afwijking van het BPA op basis van 

artikel 4.4.9/1 VCRO. Het is een facultatief toe te passen artikel als aan de 

toepassingsvoorwaarden is voldaan.  

 

De concrete toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO impliceert dat de vergunningverlenende 

overheid niet langer kan volstaan met een verwijzing naar het BPA als exclusief toetsingskader 

voor de goede ruimtelijke ordening omdat daarvan wordt afgeweken. Ze menen dat de toetsing 

niet kennelijk onredelijk is maar juist getuigt van een correcte feitenvinding en beoordeling van 

de al dan niet inpasbaarheid in de onmiddellijke omgeving. Het project is niet ruimtelijk 

verantwoord en levert enkel een ruimtelijk rendement op voor het eigen perceel, waarbij 

integraal afbreuk wordt gedaan aan het ruimtelijk rendement voor de buurt. 

 

Ze menen dat de verwerende partij een eigen correcte een concrete beoordeling heeft 

gemaakt van de bestaande toestand op de site en heeft besloten artikel 4.4.9/1 VCRO niet toe 
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te passen zodat er wel degelijk een legaliteitsbelemmering is, nl. een strijdigheid met het BPA 

waarvan niet kan worden afgeweken. 

 

3.2 

Wat het tweede onderdeel betreft, wijzen de tussenkomende partijen erop dat de weg wel 

degelijk in de bufferzone ligt en dat dit juist de reden was waarom de eerste tussenkomende 

partij aan de onderhandelingstafel werd geroepen. Ze brengen foto’s met aantekeningen bij. 

Ze stellen dat dit ook de reden was waarom aan de indieners van het beroep bij de verwerende 

partij werd gevraagd een erfdienstbaarheid van doorgang toe te staan langs hun perceel 

waarbij dan een deel van de bestaande haag zou moeten worden opgeofferd. 

Het is dan ook in dat licht dat de verwerende partij duidelijk stelt dat het vergund karakter van 

de oprit aldaar moet worden bewezen. 

 

Ze wijzen erop dat de bestreden beslissing niet verwijst naar artikel 4.4.9/1 VCRO maar louter 

voortgaat op het feit dat huidige wegenis in een zone voor buffergroen is gerealiseerd die niet 

vergund is. Dit is duidelijk een legaliteitsbelemmering. Ze stellen dat de verzoekende partijen 

nu plots toch klaarblijkelijk willen afwijken van de bepalingen van het BPA inzake wegenis en 

buffergroen zodat de vraag rijst of artikel 4.4.9/1 BPA hier wel kan worden toegepast. Ze wijzen 

nog op de alternatieven aangereikt door de verzoekende partijen in hun replieknota om de 

oprit aldaar vergund te zien en stellen dat geen van deze alternatieven gunstig kunnen worden 

onthaald. Ze menen dat de verwerende partij terecht heeft geoordeeld dat er een 

legaliteitsbelemmering is nu het vergunde karakter van de oprit niet bewezen is en er evenmin 

een afwijking van het BPA met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO is gevraagd. 

 

Tot slot zijn de tussenkomende partijen van oordeel dat de verzoekende partijen geen belang 

hebben bij het tweede onderdeel van hun middel. Ze menen dat de verwerende partij geen 

verwijt kan worden gemaakt om artikel 4.4.9/1 VCRO niet toe te passen als de toepassing 

ervan niet is gevraagd en bijgevolg ook niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbaar 

onderzoek. Ze menen dat in dergelijk geval zelfs niet nuttig kan worden geoordeeld over de 

toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO.  

 

4. 

Wat het eerste onderdeel betreft, stellen dat verzoekende partijen dat er een verschil is tussen 

de legaliteitstoets en de opportuniteitstoets. Immers, wanneer wordt geoordeeld dat een 

aanvraag de legaliteitstoets niet doorstaat is de overheid verplicht de vergunning te weigeren. 

Slechts wanneer er wordt geoordeeld dat de legaliteitstoets wordt doorstaan, moet de 

opportuniteit worden beoordeeld zoals de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. 
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De vaststelling dat er een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering is, maakt volgens hen dat 

de verwerende partij geen andere keuze had dan te weigeren. De afwijking van de 

kroonlijsthoogte zoals bepaalde door het BPA was volgens hen echter perfect mogelijk met 

toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO waarvan de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn. Ze 

menen dat de beslissing niet naar recht is verantwoord door de legaliteitsbelemmering te 

koppelen aan een voorwaarde die de verwerende toevoegt voor de toepassing van artikel 

4.4.9/1 VCRO. Ze stellen dat ze dit hebben uiteengezet in hun replieknota maar daarop geen 

antwoord terug te vinden is in de bestreden beslissing. 

 

Wat het tweede onderdeel betreft, volharden ze in hun kritiek. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Juridisch kader 

Uit artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) en d) VCRO volgt dat een vergunning geweigerd moet 

worden als de aanvraag onverenigbaar is met stedenbouwkundige voorschriften, voor zover 

daarvan niet kan afgeweken worden, en als de aanvraag onverenigbaar is met de vereisten 

van een goede ruimtelijke ordening. Zoals bepaald in artikel 4.3.1, §2, eerste lid VCRO, in zijn 

op de zaak toepasselijke versie, gelden voor de beoordeling van de overeenstemming van de 

aanvraag met een goede ruimtelijke ordening de volgende beginselen: 

 

“… 

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van 

aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de 

mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke 

elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, 

gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de 

doelstellingen van artikel 1.1.4; 

2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde 

rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de volgende aspecten 

in rekening brengen: 

a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in 

punt 1° ; 

b) de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover: 

1) de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving; 

2) de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is; 

3° indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk 

uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een omgevingsvergunning voor het 
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verkavelen van gronden waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat plan 

of die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en 

regelen, worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer 

te geven. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan gemotiveerd beslissen dat bepaalde 

voorschriften van verkavelingen ouder dan vijftien jaar, zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 

1°, c), of voorschriften van bijzondere plannen van aanleg ouder dan vijftien jaar, waarvan op 

grond van artikel 4.4.9/1 op rechtsgeldige wijze kan worden afgeweken, nog steeds de criteria 

van goede ruimtelijke ordening weergeven. 

…” 

 

Artikel 58, 3° van het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen 

inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (hierna: Codextrein) heeft de bijdrage van de 

aanvraag aan de verhoging van het ruimtelijk rendement als beoordelingsgrond in artikel 4.3.1, 

§2, eerste lid VCRO verankerd, als bijkomende correctie op het beginsel dat de goede 

ruimtelijke ordening aan de hand van de feitelijke kenmerken van de in de omgeving bestaande 

toestand beoordeeld wordt. De parlementaire voorbereiding licht toe dat, afhankelijk van de 

concrete kenmerken van de omgeving, het mogelijk moet zijn om in afwijking van de bestaande 

toestand een zwaarder programma te vergunnen of, in de andere richting, een aanvraag, ook 

al sluit die aan bij de kenmerken van de onmiddellijke omgeving, niet of onder beperkende 

voorwaarden te vergunnen (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1149/1, 95-97). 

 

Artikel 4.4.9/1 VCRO, in zijn toepasselijke versie, bepaalt: 

 

“… 

Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning 

afwijken 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. 

 

Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen en 

erfgoedwaarden. 

 

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, kan slechts worden toegepast voor 

stedenbouwkundige voorschriften van bijzondere plannen van aanleg die een aanvulling 

vormen op: 

1° de volgende gebiedsaanduidingen, vermeld in het koninklijk besluit van 28 december 1972 

betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen: 

a) woongebieden, met uitzondering van woonparken; 

… 
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Elke aanvraag tot afwijking overeenkomstig het eerste lid, wordt onderworpen aan een 

openbaar onderzoek. 

 

De gemeenteraad kan gemotiveerd beslissen dat voor een bijzonder plan van aanleg, de 

afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, niet kan worden toegepast. Deze 

gemeenteraadsbeslissing wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Ze 

treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan en is van toepassing op 

vergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf de inwerkingtreding ervan. 

…” 

 

De geciteerde bepaling is ingevoegd bij artikel 71 van de Codextrein, dat het resultaat is van 

een amendement. De parlementaire voorbereiding licht toe dat, naar analogie van de regeling 

van voorschriften van meer dan vijftien jaar oude verkavelingen, het amendement een 

voorwaardelijke regeling beoogt om af te wijken van de stedenbouwkundige voorschriften van 

bijzondere plannen van aanleg ten behoeve van “een verdere verhoging van het ruimtelijk 

rendement van de bestaande bebouwde ruimte en de zoektocht naar ruimte voor wonen en 

daarbij aansluitende functies via verdichting, renovatie en hergebruik” (Parl.St. Vl.Parl. 2016-

17, nr. 1149/3, 26-27). 

 

In overeenstemming met artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 3° VCRO, in zijn toepasselijke versie, 

worden de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg waarvan er 

niet op geldige wijze afgeweken wordt, geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening 

weer te geven, voor zover die voorschriften de in punt 1° van die bepaling vermelde 

aandachtspunten regelen en behandelen. Onder andere wat de meer dan vijftien jaar oude 

BPA’s betreft, waarvan met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO kan worden afgeweken, 

bepaalt dit punt dat een vergunningverlenend bestuursorgaan steeds zelf kan beslissen dat 

zo’n BPA nog steeds de criteria van de goede ruimtelijke ordening weergeven. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat een vergunningverlenend bestuursorgaan, zoals 

de verwerende partij, haar beslissing op een zorgvuldige wijze moet voorbereiden en derhalve 

dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid 

werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de verwerende partij onder meer om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de bestreden beslissing en ervoor te 

zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, 

zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. 
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Het beginsel van de materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve 

beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan, wat onder meer betekent dat die 

motieven moeten steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met 

de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. Uit de bestreden beslissing moet duidelijk 

blijken op welke met de goede ruimtelijke ordening verband houdende overwegingen de 

verwerende partij zich heeft gesteund, zodat de Raad bij de uitoefening van zijn opgedragen 

legaliteitstoezicht kan nagaan of het vergunningverlenend bestuursorgaan de ter zake 

toegekende appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend en met name of het is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het die correct heeft beoordeeld en op grond 

daarvan rechtmatig en dus niet kennelijk onredelijk tot de bestreden beslissing is kunnen 

komen. 

 

2. Beoordeling 

2.1 

Het betrokken perceel ligt volgens het grafisch plan van het BPA grotendeels in een zone voor 

producerende en dienstverlenende bedrijven met geringe milieuhinder en deels in een zone 

voor buffergroen. 

 

In de zone voor producerende en dienstverlenende bedrijven met geringe milieuhinder geldt 

een maximale bouwhoogte van zeven meter.  

 

Het BPA stelt onder de bijzondere bepalingen dat bij de interpretatie van het plan en de 

voorschriften de meest restrictieve bepaling moet worden toegepast behalve wanneer expliciet 

uitzonderingen worden toegelaten. Wat de zone voor bedrijven betreft, stelt het BPA 

uitdrukkelijk dat de activiteiten van deze bedrijven verenigbaar moeten zijn met deze van de 

hoofdfunctie van het gebied, zijnde woongebied. Verder stelt het BPA dat deze bedrijven geen 

abnormale hinder mogen veroorzaken voor de omgeving met inbegrip van water-, bodem-, en 

luchtverontreiniging, geluidshinder, stank en trillingen. 

 

In de administratieve vergunningsprocedure hebben de verzoekende partijen expliciet 

aanspraak gemaakt op de toepassing van de afwijkingsregeling van artikel 4.4.9/1 VCRO wat 

betreft de afwijking op de maximale kroonlijsthoogte. De toelichtende nota bij de aanvraag 

stelt: 

 

“… 

Dit is een afwijking van het BPA, maar kan worden toegestaan ‘aangezien dit verhoogd volume 

zich centraal bevindt in de bedrijfscluster van het BPA, ver van de woonbestemmingen af en 
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beperkt is qua schaal (op basis van nieuwe afwijkingsmogelijkheden codextrein)’, volgens 

advies van Dienst Stedenbouw (mail van … d.d. 5/7/2018) . 

…” 

 

2.2 

De bestreden beslissing stelt het volgende over de toepassing van artikel 4.4.9/VCRO op de 

voorliggende aanvraag: 

 

“… 

De aanvraag dient getoetst aan de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Oude 

Bareel’. 

 

Het perceel bevindt zich grotendeels in een zone voor producerende en dienstverlenende 

bedrijven met geringe milieuhinder (zone 7) en deels in een zone voor buffergroen (zone 15). 

Op het bestemmingsplan staat aangeduid dat de gebouwen in zone 7 een maximum 

kroonlijsthoogte van 7 m mogen hebben. 

 

Het perceel van de aanvraag bevindt zich te midden een woonwijk, op ca. 92 m afstand van de 

Schuurstraat, en neemt toegang tot deze straat via een private toegangsweg van ca. 4,5 m 

breed (deze toegangsweg heeft wel degelijk een vermelding ‘P’ op het bestemmingsplan van 

het BPA en betreft dus geen openbare weg, zoals verkeerdelijk in het beroepschrift vermeld 

wordt). 

 

Tussen het perceel en de woningen langs de Schuurstraat bevindt zich nog een bedrijfsgebouw 

(met woon- en werklofts) van ca. 450 m² groot, eigendom van 4 beroepsindieners. Dit gebouw 

bevindt zich eveneens in de ‘zone 7’ en is toegankelijk via voormelde private toegangsweg. 

 

Het perceel van de aanvraag is 2.871 m² groot. 

 

Ten zuiden (verlengde private weg) is het perceel in een 5 m brede zone voor buffergroen (zone 

15) gelegen, ten oosten in een 10 m brede zone voor buffergroen. 

 

Ten noorden paalt het perceel aan een braakliggend terrein, gelegen in de zone 7 zodat t.o.v. 

dit terrein geen zone voor buffergroen moet gerespecteerd worden, wel moeten gebouwen op 

4 m van de perceelgrens staan. Hetzelfde geldt voor het westelijk gelegen perceel van 

beroepsindieners nrs. 1 t.e.m. 4. Het perceel ligt dus voor ongeveer 2.130 m² in de zone 7 en ± 

741 m² in de zone 15. 

 

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de fysieke reorganisatie van 1 bedrijf (4 

vennootschappen: …). 
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De reorganisatie betreft de afbraak van alle gebouwen en constructies en de nieuwbouw van 

een kantoor, een gesloten loods, een overdekte loods en een conciërgewoning. De gebouwen 

worden zo noordelijk mogelijk ingeplant. 

 

De 4 op te richten gebouwen hebben tezamen een grondoppervlakte van zo’n 964 m². Er 

worden binnen de zone 7 zo’n 20 parkeerplaatsen aangelegd in grasdallen, toegankelijk via een 

8,3 m brede betonverharding tussen de overdekte loods en de parkeerplaatsen. 

 

Rondom worden groenaanplantingen voorzien. 

 

In de verklarende nota (bij stedenbouwkundige handelingen) wordt niets vermeld over de 

activiteiten van de aanvrager. In de nota wordt vermeld dat het kantoorgedeelte bedoeld is voor 

minimum 17 werknemers, waaronder 8 projectmanagers. Over de hoeveelheid arbeiders, het 

aantal camionettes dat naar de werven gestuurd wordt, …, wordt niets in deze nota vermeld. 

 

In de nota’s m.b.t. het milieu-luik wordt vermeld dat het om een bedrijf gaat dat zonnepanelen 

plaatst en het onderhoud doet op externe werven. Er wordt o.a. melding gemaakt van het stallen 

van ‘maximaal 25 voertuigen of aanhangwagens’ (ook heftrucks die op het terrein blijven zijn 

hier inbegrepen). Er zullen volgens de nota ongeveer 5 transporten/dag zijn van camionetten 

van en naar de site.  

 

Een bedrijf dat zonnepanelen plaatst en onderhoudt op externe werven is niet a priori strijdig 

met de bestemmingsvoorschriften van het BPA. De vraag of het bedrijf niet te grootschalig is 

voor deze locatie en of het voldoende bereikbaar is betreft een opportuniteitskwestie. Feit is wel 

dat de verklarende nota’s zeer summier zijn opgemaakt en niet het aantal camionettes 

vermelden dat dagelijks de werven bezoekt. 

 

De aanvraag is wel op volgende punten strijdig met de voorschriften van het BPA: 

- Het kantoorgebouw heeft over een oppervlakte van ca. 95 m² een kroonlijsthoogte van 10 

m, dit ten behoeve van een eetzaal/keuken en een vergaderruimte op de 2e verdieping (3e 

bouwlaag). De eetzaal sluit bovendien aan op een dakterras van 30 m² groot. De 

kroonlijsthoogte mag max. 7 m bedragen. 

- De zone voor private wegenis heeft een diepte van ± 70 m t.o.v. de Schuurstraat, met 

daarachter over een diepte van ± 20 m de zone nr. 7 (zone voor producerende en 

dienstverlenende bedrijven met geringe milieuhinder) en dan de zone voor buffergroen. Het 

BPA voorziet dus dat men ten laatste op 90 m diepte de zone nr. 7 moet zijn ingedraaid. 

 

Doordat de zone in 2 bedrijven werd opgesplitst vangt onderhavig perceel slechts aan op 

92 m afstand van de Schuurstraat, en bevindt een gedeelte van de toegang in steenslag 

zich dus in de zone voor buffergroen. 
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Volgens het CBS is deze toestand vergund, volgens appellanten is deze toestand niet 

vergund. 

 

Om te voldoen aan de voorschriften van het BPA had de toegangsweg naar onderhavig 

perceel dus minstens 5 m naar binnen moeten draaien op het voorliggend perceel, zijnde 

iets wat niet gebeurd is en waarvoor de betrokken eigenaars geen toestemming verlenen 

(zie beroepschrift). 

 

Binnen de zone voor buffergroen wordt de steenslag vervangen door een betonverharding. 

Dit betreft geen ‘normaal onderhoudswerk’, zoals het CBS beweert, maar een 

vergunningsplichtige handeling die strijdig is met de bestemmingsvoorschriften van het 

BPA. 

 

De voorschriften van een goedgekeurd BPA hebben bindende en verordenende kracht. 

… 

Er kan geen toepassing gemaakt worden van art. 4.4.1, § 1 VCRO. De afwijking m.b.t. de 

kroonlijsthoogte is niet ‘beperkt’ en de afwijking m.b.t. de inrit heeft betrekking op de 

bestemming. 

 

Het CBS heeft toepassing gemaakt van een tweede afwijkingsmogelijkheid, met name artikel 

4.4.9/1 VCRO (wijziging in werking getreden op 30/12/2017 ingevolge de zogenaamde 

codextrein), dat als volgt luidt: 

… 

Het betrokken BPA dateert van 22 mei 1997 en is dus ouder dan 15 jaar. De voorschriften van 

het BPA vormen een aanvulling op de volgende gebiedsaanduiding volgens het gewestplan: 

woongebied. De aanvraag bevindt zich principieel binnen de afwijkingsmogelijkheden zoals 

bepaald in artikel 4.4.9/1 VCRO, de zone voor buffergroen is immers geen ‘openbaar groen’, 

en evenmin hebben de afwijkingen betrekking op (openbare) wegenis of erfgoedwaarden. 

 

Het CBS heeft de afwijking op de kroonlijsthoogte toegestaan op basis van het begrip ‘ruimtelijk 

rendement’. 

 

De invoering van artikel 4.4.9/1 VCRO stelt de verhoging van het ruimtelijk rendement door 

middel van een intensivering van het ruimtegebruik voorop: 

“verouderde of te gedetailleerde voorschriften van BPA’s of APA’s en inrichtingsvoorschriften 

van sommige gemeentelijke RUP’s verhinderen vaak een beter ruimtelijk rendement op het 

terrein door sterk opgedeelde zonering (gebouwen, tuinen, ...) en gedetailleerde voorschriften 

over bouwdieptes en volumes.” 
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Het standpunt van het CBS wordt evenwel niet bijgetreden omdat de afwijking op de 

kroonlijsthoogte niet strookt met de filosofie van ruimtelijk rendement, zoals vervat in artikel 

4.3.1, § 2, 2° VCRO. 

 

Een rendementsverhoging is enkel mogelijk op locaties waar dit ruimtelijk verantwoord is. Artikel 

4.3.1, § 2, 2° VCRO benadrukt namelijk dat er enkel rekening kan gehouden worden met een 

ruimtelijke rendementsverhoging indien “de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de 

kwaliteit van de woon- en leefomgeving” en als “de rendementsverhoging in de betrokken 

omgeving verantwoord is”. 

 

Het betreft hier een kleine kmo-zone in het binnengebied van enkele woonstraten. Het perceel 

bevindt zich niet in ‘tweede bouwzone’, maar reeds in ‘derde bouwzone’ t.o.v. de Schuurstraat. 

 

De voorschriften van het BPA staan reeds een kroonlijsthoogte toe van 7 m, hetgeen hoger is 

dan quasi alle kroonlijsthoogten van de woningen rondom. Het is stedenbouwkundig niet 

verantwoord om op percelen in binnengebied de kroonlijsthoogte aanzienlijk hoger op te trekken 

dan van de bebouwing langs de hoofdstraten, en al zeker niet indien het om industriële 

gebouwen gaat in een binnengebied, zoals hier het geval is. 

 

Een kroonlijsthoogte van 10 m bedraagt meer dan het equivalent van een woongebouw met 

kroonlijsthoogte 3 bouwlagen. Dergelijke bebouwing vertoont geen ‘respect voor de kwaliteit 

van de woon- en leefomgeving’, zoals ook blijkt uit het hoog aantal bezwaarschriften (23) dat 

tijdens het openbaar onderzoek werd ingediend. 

 

De toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO geeft op geen enkel ogenblik een recht op afwijking, 

het is slechts een mogelijkheid voor het vergunningverlenende bestuursorgaan. 

 

De aanvraag kadert niet in de doelstelling van artikel 4.4.9/1 VCRO. 

 

Om deze reden wordt beslist dat hier geen toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO kan gemaakt 

worden voor de gevraagde kroonlijsthoogte van 10 m. 

Er bestaat aldus een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning. 

 

Een afwijking m.b.t. het deels verharden van de oprit in beton (gedeelte in zone voor 

buffergroen) kan enkel verleend worden indien de aanvrager kan aantonen dat de betrokken 

steenslagverharding die in de zone voor buffergroen werd aangelegd wel degelijk vergund is. 

 

Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de vergunningverlenende overheid voor een 

voldongen feit wordt geplaatst door systematisch een zone voor buffergroen in te korten omdat 
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men een kmo-zone opsplitst in verschillende percelen en hierbij de toegang ernaar verlengt in 

de zone voor buffergroen. 

 

Het opsplitsen mag, maar de verlengde toegang moet dan naast de 5 m brede zone voor 

buffergroen komen te liggen, binnen de zone voor bebouwing. 

…” 

 

2.3 

Artikel 4.4.9/1 VCRO en artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, c) VCRO hebben wel analoge 

doelstellingen, maar vertonen een essentieel wettelijk verschil. Artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, 

c) VCRO ontneemt de voorschriften van verkavelingen die ouder dan vijftien jaar zijn op het 

tijdstip van de indiening van de aanvraag, afgezien van voorschriften betreffende wegenis en 

openbaar groen, hun rechtskracht als weigeringsgrond. Waar de bedoelde 

verkavelingsvoorschriften wettelijk niet als weigeringsgrond gehanteerd mogen worden, is de 

vraag naar een afwijking van dergelijke voorschriften niet meer aan de orde. Anders dan die 

regeling, is artikel 4.4.9/1 VCRO een afwijkingsregeling. Artikel 4.4.9/1 VCRO behoudt de 

rechtskracht van de voorschriften van meer dan vijftien jaar oude bijzondere plannen van 

aanleg als weigeringsgrond, maar maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om van 

die voorschriften af te wijken buiten de grenzen van wat artikel 4.4.1, §1 VCRO als ‘beperkte’ 

afwijkingen toelaat. 

 

Als afwijkingsregeling moet artikel 4.4.9/1 VCRO restrictief worden uitgelegd en toegepast. De 

parlementaire voorbereiding bevestigt dat en licht toe dat de afwijkingsregeling “strikt 

geïnterpreteerd moet worden”, “op geen enkel ogenblik een recht op afwijking (geeft)”, “slechts 

een mogelijkheid voor het vergunningverlenende bestuursorgaan (is)” en geen “verplichting 

tot afwijking”, en maar “in een beperkt aantal gevallen (…) van toepassing (is)”. De toelichting 

vermeldt voorts dat het vergunningverlenend bestuur “in het kader van de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening, rekening houdend met de verruimde toetsingscriteria van 

paragraaf 2 van artikel 4.3.1 VCRO (…) bevoegd (blijft) om vergunningsaanvragen te weigeren 

of aan een vergunning voorwaarden te stellen” en dat zijn discretionaire 

appreciatiebevoegdheid “intact (blijft)” (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1149/3, 28-29). Dit wordt 

nog eens bevestigd door de toevoeging van de laatste zin aan artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 3° 

VCRO die opnieuw de bevestiging inhoudt dat de keuze tussen het wel of niet toepassen van 

artikel 4.4.9/1 VCRO aan de vergunningverlenende overheid toekomt. Indien deze van oordeel 

is dat een bijzonder plan van aanleg nog steeds de criteria bevat die de goede ruimtelijke 

ordening mede bepalen, dan mag ze daarvan gebruik blijven maken en besluiten tot het niet 

toepassen van artikel 4.4.9/1 VCRO. 
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2.4 

De afwijkingsregeling van artikel 4.4.9/1 VCRO heeft dus een bepaalde eigenheid. Uit de 

voorbereidende werken blijkt verder dat deze mogelijkheid tot afwijking ingegeven is door de 

bezorgdheid van de decreetgever om een verhoging van het ruimtelijk rendement mogelijk te 

maken waar ‘oude’ voorschriften dit verhinderen. In die zin kunnen de verzoekende partijen 

dan ook niet gevolgd worden in hun stelling dat niet mocht worden verwezen naar artikel 4.3.1, 

§2, eerste lid, 2° c) VCRO en de voorwaarden die daarin zijn opgenomen. In die zin mocht de 

verwerende partij dan ook rekening houden met de vooropgestelde criteria voor een verhoging 

van het ruimtelijk rendement in haar beoordeling om al dan niet toepassing te maken van de 

afwijkingsmogelijkheid die haar geboden is door artikel 4.4.9/1 VCRO. 

 

In deze doorkruist het opportuniteitsoordeel dan ook het legaliteitsoordeel. In zoverre wordt 

geoordeeld, zoals in deze, dat de maximale kroonlijsthoogte zoals bepaald door het – 

weliswaar meer dan vijftien jaar oude – bijzonder plan van aanleg meer passend is in de 

omgeving volledig omgeven door woningen in woongebied – waarop het bijzonder plan een 

aanvulling inhoudt en waarover daarin wordt gesteld dat daar altijd rekening mee moet worden 

gehouden – dan komt automatisch vast te staan dat er niet zal worden afgeweken van de 

voorschriften en komt daarmee ook de onoverkomelijke legaliteitsbelemmering vast te staan. 

 

Waar en in welke mate verdichting wenselijk en aanvaardbaar is, als onderdeel van de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, behoort tot de discretionaire 

appreciatiebevoegdheid van het vergunningverlenend bestuur. Het komt het bestuur toe om 

de aangevraagde afwijking af te wegen tegen de feitelijke kenmerken van de omgeving en de 

actuele relevantie van het BPA als beoordelingskader van de goede ruimtelijke ordening. Het 

is niet aan de rechter om zijn beoordeling of visie in de plaats te stellen. Het rechterlijk 

wettigheidstoezicht gaat na of de bestreden beslissing op feitelijk juiste, correct beoordeelde 

gegevens steunt en de grenzen van de redelijkheid niet overschrijdt. 

 

De verzoekende partijen tonen alleszins de onjuistheid of kennelijke onredelijkheid van de 

standpuntinname dat een verhoging van het ruimtelijk rendement voor bedrijvigheid hier niet 

gewenst is niet aan. Ze beperken zich tot een eigen standpunt wat op zich niet kan leiden tot 

de vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

2.5 

Wat betreft de doorbraak van het buffergroen voor de toerit naar het terrein van de 

verzoekende partijen kan het volgende worden vastgesteld. 
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Waar de verzoekende partijen stellen dat nogal gemakkelijk wordt aangenomen dat een deel 

van de verharding in de bufferzone komt te liggen, moet worden vastgesteld dat ze het 

tegendeel niet met bewijskrachtige stukken aantonen. Het gegeven dat er steeds een 

toegangsweg is geweest, zelfs voor de splitsing van het perceel en voor de goedkeuring van 

het BPA maakt nog niet dat deze toegangsweg juist door de splitsing van het perceel mogelijk 

lichtjes anders verloopt. Uit het citaat van de bestreden beslissing blijkt duidelijk op welke 

gronden er is besloten dat de gevraagde verharding in de zone voor buffergroen komt te liggen. 

Deze vaststellingen spreken de verzoekende partijen niet tegen. 

 

Hoewel met de verzoekende partijen akkoord kan worden gegaan dat ook hier een afwijking 

mogelijk is op basis van artikel 4.4.9/1 VCRO, blijkt uit de bestreden beslissing impliciet maar 

onmiskenbaar dat de verwerende partij zich niet voor voldongen feiten wenst te laten plaatsen 

en daarom de vraag stelt naar het al dan niet vergund karakter van de aanwezige 

steenslagverharding die aldaar die zal worden omgevormd naar een betonverharding. De 

verwerende partij geeft duidelijk aan dat haar voorkeur uitgaat naar een behoud van het 

bufferzone zoals voorzien in het  BPA en er dus niet wens vanaf te wijken. 

 

2.6 

Wat tot slot de verzuchting betreft dat er geen rekening zou zijn gehouden met hun replieknota 

kan nog het volgende worden gesteld. 

 

De verwerende partij is in deze als een orgaan van actief bestuur opgetreden en is bij haar 

motivering niet verplicht alle aangevoerde argumenten te weerleggen of te beantwoorden. Het 

volstaat, wat de motiveringsplicht betreft, dat ze duidelijk de motieven weergeeft waarop haar 

beslissing is gegrond. 

 

In deze zaak heeft de verwerende partij zelfs uitdrukkelijk gesteld kennis te hebben genomen 

van de replieknota om dan te stellen dat ze alsnog het advies van haar ambtenaar wenst te 

volgen. Het verslag van deze ambtenaar is vervolgens eensluidend overgenomen. Er kan niet 

worden ontkend dat het duidelijk is dat er enerzijds sprake is van een onoverkomelijke 

legaliteitsbelemmering voor het vergunnen van het project en anderzijds er in de visie van de 

verwerende partij sprake is van een onverenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. 

 

Nu onder dit middel is vastgesteld dat er een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering is, kan 

dit motief alleen al volstaan voor het weigeren van de vergunning. 
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3. 

Het middel wordt verworpen. 

C. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1, §1, 1° a) en d) en §2 VCRO 

- het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partijen wijzen erop dat de verwerende partij erkent dat de aanvraag qua 

bestemming past binnen het BPA maar dat ze de vergunning weigert omdat ze van oordeel is 

dat het stedenbouwkundig onverantwoord is om een dergelijke grootschalig bedrijf te laten 

vestigen en uitbreiden op het betrokken perceel. 

 

Ze verwijzen naar de overwegingen in de bestreden beslissing waaruit blijkt dat de verwerende 

partij van oordeel is dat het bedrijf een te zware dynamiek zou genereren waarbij ook de 

verkeersafwikkeling en toevoer van zonnepanelen problematisch zou zijn. Ze menen dat dit 

uitgaat van de feitelijke hypothese dat het aantal werknemers van de eerste verzoekende partij 

onderschat is en dat er frequent zonnepanelen moeten worden aangevoerd op het bedrijf. 

 

Ze zijn van oordeel dat dat feitelijkheden niet correct zijn en er sprake is van een onzorgvuldige 

voorbereiding van de beslissing. De verwerende partij volgt volgens hen enkel wat in het 

beroepschrift is uiteengezet als zijnde correct. Ze wijzen erop dat de eerste verzoekende partij 

geen zeventien werknemers in dienst heeft maar slechts dertien en dat er op dat bedrijf nooit 

zonnepanelen worden aan- of afgevoerd omdat deze worden geplaatst op externe werven en 

daar rechtstreeks worden geleverd. Ze benadrukken dat de eerste verzoekende partij niets 

produceert maar enkel instaat voor de montage van de zonnepanelen op externe werven. De 

foto’s waarnaar wordt verwezen, betreffen volgens hen niet de aanvoer van zonnepanelen 

maar de eenmalige aanvoer van rijplaten die uitzonderlijk nodig waren voor de bedrijvigheid 

van de eerste verzoekende partij. 

 

Ze herhalen de replieknota die ze hebben ingediend bij de verwerende partij. Ondanks de 

omstandige uiteenzetting in deze nota is de verwerende partij toch het standpunt van haar 

ambtenaar gevolgd en gaat ze dus uit van onjuiste feitelijke gegevens. De stellingname rond 
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de replieknota is niet meer dan een stijlformule. Het bedrijf van de eerste verzoekende partij 

is geenszins te grootschalig is om zich daar te vestigen en genereert geen zware dynamiek. 

 

2. 

De verwerende partij wijst erop dat er verschillende redenen zijn opgenomen in de bestreden 

beslissing om te oordelen dat de aanvraag niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke 

ordening. De aanvraag is niet alleen onduidelijk maar omvat ook de inname van een bouwvrije 

zone en het realiseren van een derde bouwlaag, terwijl het BPA dit niet toelaat, en een zone 

voor verharding voor opslag van drie meter bij 24 meter. Dit alles wijst op het te grootschalig 

karakter. 

 

Ze benadrukt dat de aanvraag niet louter onverenigbaar met de goede ruimtelijke ordening 

werd bevonden omdat er een hoog aantal werknemers werkzaam is en/of omdat er op het 

terrein een groot aantal verkeersbewegingen zou plaatsvinden. Ze meent dan ook dat niet alle 

weigeringsmotieven in de kritiek worden betrokken wat dus niet tot de vernietiging aanleiding 

kan geven. 

 

Wat betreft de kritiek dat er geen correcte feitelijke gegevens aan de basis van de bestreden 

beslissing zouden liggen, stelt de verwerende partij dat, nog los van het gegeven of de 

verkeersafwikkeling op het terrein het gevolg is van het transport van zonnepanelen, 

onmiskenbaar uit de foto’s van het beroepschrift blijkt dat er wel degelijk mobiliteitsproblemen 

op en rond de site zijn. De verzoekende partijen tonen niet aan dat ze is uitgegaan van dermate 

foutieve gegevens dat ze niet met de nodige kennis van zaken een gedegen oordeel kon 

vellen. Ze wijst er ook nog op dat de beoordeling is gebeurd op basis van de gegevens die de 

verzoekende partijen zelf bij hun aanvraag hebben gevoegd zodat haar niet kan worden 

verweten indien de aanvraag niet voldoende gegevens omvat. 

 

Verder blijkt uit de bestreden beslissing dat wel degelijk kennis is genomen van de replieknota. 

Hieruit, alsook uit het verzoekschrift, kan niet kan worden afgeleid dat het project een 

significant minder aantal werknemers zou tellen dan wat in de bestreden beslissing is 

aangenomen. Wat de verkeersafwikkeling betreft, bevestigt de replieknota zelfs dat er 

inderdaad meer dan vijf verkeerbewegingen per dag zullen plaatsvinden zoals in navolging 

van de provinciale omgevingsambtenaar is gesteld in de bestreden beslissing. Ze meent dat 

ze terecht kon vaststellen dat de replieken niet van die aard zijn dat deze een gewijzigd 

standpunt ten opzichte van dat van de ambtenaar verantwoorden. 
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Tot slot meent de verwerende partij dat er enkel een eigen appreciatie over de aanvraag wordt 

weergegeven maar dat daarmee niet wordt aangetoond dat de beoordeling in de bestreden 

beslissing niet correct is. Ze benadrukt nogmaals dat niet is aangetoond dat ze dermate is 

misleid in de feiten dat ze niet met kennis van zaken over de aanvraag kon beslissen of dat 

het oordeel kennelijk onredelijk is. 

 

3. 

De tussenkomende partij stellen dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij dit 

middel. Indien het tweede middel wordt afgewezen staat het vast dat er een onoverkomelijke 

legaliteitsbelemmering is die voldoende is om de weigering te schragen. 

 

Ze menen dat de verwerende partij op basis van da aanvraag concludeert dat alleen al uit de 

omvang van het aangevraagde blijkt dat wat wordt beoogd te grootschalig is voor de 

onmiddellijke omgeving.  

 

Wat de verkeersbewegingen en de belevering van de site betreft, menen de tussenkomende 

partijen dat de verzoekende partijen zich tegenspreken. In een eerdere aanvraag stelden ze 

nog dat “het gebruik van deze zone voor vervoer [is] noodzakelijk voor o.a. leveranciers met 

grotere opleggers en voor het ophalen en brengen van de afvalcontainer die noodzakelijkerwijs 

achteraan geplaatst wordt.”. Ook werd daarin gesteld dat de activiteit meer ruimte voor 

tijdelijke opslag van materiaal en door het grotere wagenpark meer ruimte voor parking nodig 

is. De voorliggende aanvraag blinkt volgens de tussenkomende partijen dan weer uit in 

vaagheid zodat de verwerende partij niet anders kon dan de ware toedracht te achterhalen 

met de beschikbare gegevens. 

 

Ze menen dat het buiten kijf staat dat de eigenlijke schaalgrootte van het bedrijf een probleem 

is. Ze stellen dat hun foto’s wel degelijk de realiteit op het terrein aantonen. Ze wijzen erop 

tussen 19 november 2020 en 11 januari 2021 een camera te hebben geplaatst om de 

verkeersbewegingen te registreren waaruit blijkt dat meer dan 30 verkeersbewegingen per dag 

via de gemeenschappelijke inrit naar de site zijn. Ze benadrukken dat deze camera in 

overeenstemming met de wetgeving werd geïnstalleerd. Er zijn dus wel degelijk meer dan vier 

à vijf verkeersbewegingen per dag naar de site via de smalle toegangsweg van slechts 4,5 

meter breed. Het bedrijf is volgens hen duidelijk te grootschalig en de beoordeling correct. 

 

4. 

In hun wederantwoordnota volharden de verzoekende partijen in hun middel. 
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Beoordeling door de Raad 

Vooraf 

Hoewel met de beoordeling van het tweede middel is komen vast te staan dat alleszins één 

van de weigeringsmotieven als correct moet worden beschouwd, gaat de Raad niettemin over 

tot een beoordeling van het derde middel en dat in het kader van haar taak om tot een 

definitieve geschillenbeslechting te komen. 

 

1. Het juridisch kader 

De verwerende partij heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer ze onderzoekt of een 

aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar beoordeling moet ze 

duidelijk aangeven op welke motieven ze haar beslissing steunt. Daarbij moet ze rekening 

houden met de relevante, in de omgeving bestaande toestand en met de aandachtspunten en 

criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project. (Artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO) 

 

Het toezicht van de Raad is beperkt. Hij kan enkel nagaan of de verwerende partij de feitelijke 

gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of foutief beslist. 

De Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken in de 

plaats van de verwerende partij. 

 

Wat de inhoud van de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht betreft, kan worden 

verwezen naar het tweede middel. 

 

2. Beoordeling 

2.1 

De bestreden beslissing stelt het volgende over de beoordeling van de verenigbaarheid met 

de goede ruimtelijke ordening: 

 

“… 

De aanvraag heeft betrekking op een perceel, gelegen in binnengebied van een woonwijk, op 

het BPA grotendeels ingekleurd als zone voor producerende en dienstverlenende bedrijven met 

geringe milieuhinder (zone 7). 

 

Op dit perceel werd omstreeks 1978 een schrijnwerkerij vergund. Later werd het voorste deel 

van het perceel afgesplitst en werd hierop een bedrijfsgebouw van ca. 450 m² groot opgetrokken 

met woon- en werklofts, eigendom van en/of bewoond door 4 beroepsindieners. 
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Het achterste deel werd enkele jaren terug in gebruik genomen door een bedrijf dat 

zonnepanelen plaatst. Dit ging gepaard met tal van bouwovertredingen (zie historiek in rubriek 

1.4). 

 

Huidige aanvraag strekt ertoe alle bedrijfsgebouwen op het achterste perceel te slopen en alle 

verhardingen te verwijderen, en in de plaats een volledig nieuw bedrijf (nieuwe gebouwen, 

verhardingen en aanplantingen) op te richten in functie van het hier kortelings geleden gevestigd 

bedrijf dat zonnepanelen plaatst (en onderhoudt). 

 

De vraag stelt zich of het stedenbouwkundig verantwoord is dat dit bedrijf – dat nog aanzienlijk 

wenst uit te breiden t.o.v. de huidige toestand – zich hier opnieuw vestigt, dan wel of het bedrijf 

zich niet beter in een volwaardige kmo-zone of industriegebied zou vestigen, zoals appellanten 

alluderen. 

 

De nieuwe bedrijfsgebouwen en parkeerplaatsen worden binnen de zone voor producerende 

en dienstverlenende bedrijven met geringe milieuhinder (zone 7) ingericht. De zone voor 

buffergroen, die 2 zijden van het perceel omsluit, wordt gerespecteerd, op een klein gedeelte 

t.h.v. de inrit na (zie ook toetsing aan BPA). 

 

De nieuw op te richten gebouwen hebben tezamen een footprint van 964 m², hetgeen op zich 

niet onaanvaardbaar is op een perceel van 2.871 m² groot, waarvan ± 2.130 m² in ‘de bouwzone’ 

(zone 7). 

 

Het feit dat het kantoorgebouw hoger opgericht wordt dan toegelaten in het BPA, nl. met 

kroonlijsthoogte 10 m i.p.v. max. 7 m, is wel een ernstige aanwijzing dat het (her)op te richten 

bedrijf te grootschalig is. 

 

Ook het feit dat nu reeds verhardingen moeten aangelegd worden in de 4 m brede bouwvrije 

stroken (= langs perceelgrenzen palend aan gronden gelegen in zone 7), waaronder een 

verharding van 3 m bij 24 m groot voor het stapelen van materialen achter de gesloten loods, is 

een aanwijzing dat het bedrijf te grootschalig is voor dit perceel. 

 

Zoals uiteengezet bij de toetsing aan de BPA-voorschriften is de verklarende nota zeer summier 

opgemaakt. 

 

Het kantoorgedeelte is bedoeld is voor minimum 17 werknemers, waaronder 

8 projectmanagers, en er wordt melding gemaakt van 25 bedrijfsvoertuigen (voornamelijk 

camionetten om naar de werkplekken te rijden, maar bv. ook enkele heftrucks om de 

zonnepanelen te laden en lossen vallen hier onder). 
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Het totaal aantal werknemers is niet bekend, maar zal ongetwijfeld groter zijn dan 17, waarbij 

het gros van de arbeiders enkel het bedrijf betreedt om zonnepanelen te laden. 

 

Het vermelde aantal transporten/dag zijn van camionetten van en naar de site, namelijk 5, lijkt 

zeer laag te zijn ingeschat. 

 

Of de 20 parkeerplaatsen op eigen terrein volstaan valt moeilijk na te gaan bij gebrek aan 

voldoende gedetailleerde gegevens. 

 

Het college van burgemeester en schepenen doet enkel een berekening op basis van 

vloeroppervlaktes en komt dan tot de conclusie dat volgens haar parkeerrichtlijnen er 17 

fietsparkeerplaatsen en 21 à 32 autoparkeerplaatsen nodig zijn voor dit project. 

 

Het college hanteert hierbij de ‘Nota Parkeerrichtlijnen Fiets en Auto’, opgenomen in het 

‘Parkeerplan Gent 2020’, goedgekeurd door de gemeenteraad in maart 2018 en deel uitmakend 

van het Mobiliteitsplan van de Stad. Deze richtlijnen worden als beoordelingskader gehanteerd 

en geven mee hoeveel fiets- en autoparkeerplaatsen bij een ontwikkeling op hun plaats zijn. 

 

De parkeerrichtlijnen worden gebruikt om aan de hand van objectieve criteria de gewenste 

parkeerratio te berekenen. 

 

Deze parkeerrichtlijn houdt echter geen rekening met het feit dat het gros van de arbeiders niet 

op de plaats zelf tewerkgesteld is, maar naar werven uitgestuurd wordt, dat het bedrijf meer 

bedrijfsvoertuigen heeft dan parkeerplaatsen, …. Het is aannemelijk dat er voldoende 

parkeerplaatsen voorzien worden. Arbeiders kunnen bijvoorbeeld ’s avonds naar huis rijden met 

hun camionette en ’s morgens rechtstreeks naar een werf vertrekken, waardoor zij quasi geen 

parkeerplaats innemen. Niettemin was enige uitleg hieromtrent in de verklarende nota toch 

wenselijk, ook voor wat betreft het aantal te verwachten bezoekers, …. De aanvrager moet 

aangeven hoe de verkeersontwikkeling van en naar het bedrijf gebeurt, het kan niet de 

bedoeling zijn dat de vergunningverlenende overheid alles maar moet raden. 

 

Het belangrijkste element inzake mobiliteit en te verwachten hinder voor de omwonenden betreft 

evenwel de toegangsweg naar het bedrijf. 

 

De toegangsweg vanaf de Schuurstraat tot het bedrijf is ± 92 m lang, waarvan eerst ruim 60 m 

gelegen tussen naar de Schuurstraat gerichte woonpercelen. 

 

De toegangsweg is slechts 4,5 m breed, d.i. inclusief de halve breedte van afsluitingen, hagen, 

…. 



 

RvVb - 38 

Ter plaatse blijkt dat de toegangsweg bestaat uit een steenslagverharding van ca. 3,2 m breed. 

Voertuigen kunnen elkaar niet kruisen op deze toegangsweg, hetgeen toch wel problematisch 

is voor een bedrijf van dergelijke omvang, temeer omdat de toegangsweg ook nog eens in 

functie van het voorliggend bedrijfsgebouw van een aantal beroepsindieners moet gebruikt 

worden. 

 

Nog problematischer betreft de toevoer van zonnepanelen naar het bedrijf. In de verklarende 

nota wordt hieromtrent niets vermeld. 

 

Het beroepschrift bevat enkele foto’s die aantonen dat deze aanvoer – logischerwijze – met een 

zware vrachtwagen gebeurt welke onmogelijk de (te) smalle oprit naar het bedrijf kan oprijden. 

 

De foto’s tonen aan dat de vrachtwagen vóór de oprit parkeert en de zonnepanelen vooraan op 

de oprit plaatst, van waar ze met een heftruck naar het bedrijf getransporteerd wordt. Al die tijd 

is dus de toegang naar en van het bedrijf afgesloten, idem voor het voorliggend bedrijfsgebouw 

van beroepsindieners nrs. 1 t.e.m. 4. In dit geval is het dan nog ‘positief’ dat de zonnepanelen 

op de oprit kunnen geplaatst worden. De Schuurstraat is immers een woonstraat met een rijweg 

waarop langs beide zijden geparkeerd kan worden. Het is dus zeer goed mogelijk dat de 

vrachtwagen/oplegger door de op straat geparkeerde auto’s vaak niet eens vóór de oprit kan 

parkeren, maar ergens verderop in de straat moet lossen …. Het CBS stelt m.b.t. dit probleem 

enkel dat de vrachtwagens “zich moeten houden aan de wegcode”. 

 

Voor de links en rechts aanpalende bewoners langs de Schuurstraat is deze aanvoer met 

heftrucks ook zeer hinderlijk op gebied van lawaaihinder, …. 

 

Dit alles toont aan dat het betrokken bedrijf een dynamiek genereert die te zwaar is voor de 

omliggende woonomgeving, waarbij bovendien de verkeersafwikkeling en toevoer van 

goederen (zonnepanelen) problematisch is door de veel te smalle toegangsweg naar het bedrijf. 

 

De aanvraag is strijdig met de goede ruimtelijke ordening, het is stedenbouwkundig 

onverantwoord een dergelijk grootschalig bedrijf zich op dit perceel te laten (her)vestigen én 

uitbreiden. 

…” 

 

2.2 

Met de verwerende partij moet worden vastgesteld dat de aanvraag om verschillende redenen 

onverenigbaar wordt bevonden met de goede ruimtelijk ordening. 
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Er wordt immers ook rekening gehouden met de aangevraagde hoogte, de nood aan 

stapelplaats in een bouwvrije ruimte en met de onduidelijkheid van de aanvraag. Het zijn 

blijkens de bestreden beslissing mede de nood aan een hogere kroonlijsthoogte en de 

behoefte om zelfs in een bouwvrije strook te voorzien in een stapelplaats die de verwerende 

partij doen besluiten tot een te hoge dynamiek om het gebouw alsnog daar tussen de 

omgevende woningen te vergunnen. De Raad stelt ook vast dat, nog los van de kwestie of er 

zonnepercelen zullen worden geleverd voor het aanvraagperceel, tevens wordt gewezen op 

de lengte van de toegangsweg waarvan de eerste 60 meter gelegen is tussen naar de 

Schuurstraat gerichte woonpercelen en ook de breedte van de weg die, los van het aantal 

vervoersbewegingen, niet toelaat dat voertuigen kruisen. 

 

Hierop wordt niet nader ingegaan in de replieknota zodat de verwerende partij terecht mocht 

stellen dat de standpunten daarin niet tot een ander oordeel konden leiden. 

 

De verzoekende partijen laten verder na aan te tonen dat deze vaststellingen kennelijk 

onredelijk zijn. 

 

3. 

Het middel wordt verworpen. 

VII. Kosten 

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

gesteld. 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). 

 

De kosten van het beroep worden ten laste gelegd van de verzoekende partijen. Op haar vraag 

om een rechtsplegingsvergoeding kan niet worden ingegaan. 

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partijen te 

laten. Ze beslissen zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaan voor hun 

eigen kosten. Anders bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure 

verzwaart voor de verzoekende en de verwerende partij. 
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VIII. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van de heer Eugeen VAN GROENWEGHE, bv VERNE 

FOTOGRAFIE, de heer Dominique SOREL en de heer Gino VERTRIEST is ontvankelijk. 

 

2. Het beroep wordt verworpen. 

 

3. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, bepaald 

op 400 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

4. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 400 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partijen. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 8 juli 2021 door de zevende kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zevende kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Marc VAN ASCH 
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