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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 27 januari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0396  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0506-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Patrick CHRISTIAEN 

2. Annelies DEVRIENDT 

3. Tim VIAENE 

4. Heidi DE PAUW 

5. Veronika SCHREYEN 

 

met woonplaatskeuze te 9890 Gavere, Kasteeldreef 22 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende partij 

 

SEVIGA vzw 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Laurent PROOT en Sofie DE 

MAESSCHALCK met woonplaatskeuze te 9000 Gent, 

Kasteellaan 141 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen door neerlegging in het digitaal loket op 26 maart 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 11 februari 2021, waarmee aan 

de tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden voor 

het uitbreiden van “Assistentiewoningen De Lork” met twintig assistentiewoningen, een 

polyvalente zaal en administratieve lokalen (omgevingsnummer: 2020022177). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Gavere van 7 

september 2020 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9890 Gavere aan de Kasteeldreef 32 en heeft als kadastrale omschrijving 

eerste afdeling, sectie A, nummer 0295/00Y000. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 30 november 2021. Ze hebben 

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

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

rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscollege. (hierna: Procedurebesluit) 

III. Feiten 

Op 26 februari 2020 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor de 

uitbreiding van ‘De Lork’ met 20 assistentiewoningen, een polyvalente zaal en administratieve 

lokalen gelegen in Gavere aan de Kasteeldreef 32. 

 

De betrokken site omvat thans een gebouw aan de voorzijde van het perceel (zijde 

Kasteeldreef) met 9 woonentiteiten en een gebouw aan de achterzijde van het perceel met 30 

woonentiteiten (zijde Nieuwsstraat). De gebouwen zijn dwars verbonden door een 

tussengebouw dat administratieve lokalen, een keuken en een polyvalente ruimte bevat. De 

aanvraag beoogt het slopen van het dwars liggend gebouw en het oprichten van een nieuw 

gebouw tussen de nog bestaande gebouwen. Het omvat 20 assistentiewoningen, een 

polyvalente zaal en administratieve lokalen (voor het personeel). Er wordt ook voorzien in een 

ondergrondse parking.  

 

Het betrokken perceel ligt in woongebied (gewestplan ‘Oudenaarde’). Het ligt ook in een ‘zone 

voor gesloten bebouwing’ en een ‘zone voor koeren, tuinen en bijgebouwen’, met een overdruk 
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‘bestendiging gemeenschapsvoorziening’ (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Markt en 

omgeving’, hierna: RUP ‘Markt en Omgeving’). 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 5 mei 2020 tot en met 3 juni 2020. De verzoekende partijen 

dienen een bezwaarschrift in.  

 

Na een voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar verleent het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente Gavere op 7 september 2020 een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekenen alle verzoekende partijen bestuurlijk beroep aan bij de 

verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 27 januari 2021 om een 

omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. Nadat de partijen schriftelijk werden 

gehoord, verklaart de verwerende partij het bestuurlijk beroep op 11 februari 2021 ongegrond 

en verleent een omgevingsvergunning onder voorwaarden. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Tussenkomst  

De tussenkomende partij verzoekt door neerlegging in het digitaal loket op 15 juni 2021 om in 

de procedure tot vernietiging tussen te komen. De waarnemend voorzitter van de Raad laat 

haar met een beschikking van 12 augustus 2021 toe om in de debatten tussen te komen. 

V. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen betogen onder een titel “Exceptie van procedurele incidentie” dat het 

gemeentebestuur een aanvang heeft genomen met de opmaak (startnota) van een nieuw 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Markt en Omgeving’, dat werd bekendgemaakt 

via de website van de gemeente tijdens de administratieve beroepsprocedure. Ze zetten uiteen 

dat het betrokken bouwperceel deel uitmaakt van het gebied van het voormeld RUP, dat de 

termijn om opmerkingen te formuleren op de startnota inmiddels verlopen is en dat ze een 

bezwaarschrift hebben ingediend. De verzoekende partijen betogen dat er in het nieuwe RUP 
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niets wordt overwogen over de gevraagde uitbreiding op het betrokken terrein, waaruit ze 

afleiden dat er in het nieuw RUP niet langer plaats is voor het bestreden project. Ze houden 

voor dat het gemeentebestuur impliciet te kennen geeft dat ze is overgegaan tot intrekking van 

de thans bestreden omgevingsvergunning, waardoor ze moet vernietigd worden. 

De verzoekende partijen verwijzen verder naar de overweging in de bestreden beslissing dat 

een RUP enkel een weigeringsgrond kan vormen indien het voorlopig is vastgesteld, waarna 

ze artikel 2.2.4 VCRO citeren. Verder zetten ze uiteen dat het gemeentebestuur niet heeft 

gereageerd op hun bezwaarschrift. Dit gegeven en het feit dat het bestreden project niet wordt 

genoemd in het nieuwe RUP moet volgens de verzoekende partijen leiden tot ofwel de 

vernietiging van de bestreden beslissing, ofwel een opschorting van de verdere behandeling 

van de zaak tot op het ogenblik dat er een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan is 

goedgekeurd. 

Ze voegen er ook nog aan toe dat hun grief niet is beantwoord door de verwerende partij, 

waarbij ze verwijzen naar “punt V.H. “SCHENDING VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN 

BEHOORLIJK BESTUUR”. 

 

De verzoekende partijen voegen niets wezenlijk toe in de wederantwoordnota. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Vooreerst moet er op gewezen worden dat de verzoekende partijen een betekenis hechten 

aan een startnota (opmaak RUP) die niet verenigbaar is met de juridische draagwijdte die 

eraan wordt gegeven in artikel 2.2.4, §2 VCRO. De startnota, zoals bedoeld in deze bepaling, 

is een louter informatief document en geen (goedgekeurd) ontwerpplan, hetgeen ook zo wordt 

toegelicht in de parlementaire werken (Parl. St. Vl. Parl, 2015-16, 687/1, 33): 

 

“…  

De startnota is dus nog geen ontwerpplan waarover al beslissingen genomen zijn. Het is 

belangrijk dat er nog genoeg vrijheidsgraden in de startnota open blijven, zodat adviesinstanties, 

stakeholders en andere participanten mogelijkheden hebben om hun inbreng in de opmaak van 

het plan te kunnen doen. Dit kan het draagvlak voor het plan verhogen.  

…” 

 

Uit een startnota kan dan ook niet afgeleid worden dat een gemeente terugkomt op een 

eerdere (individueel) verleende vergunning, laat staan op een vergunning die werd verleend 

door een administratieve beroepsinstantie. De gemeente is daar overigens ook niet toe 
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bevoegd. Er zijn aan de Raad ook geen bepalingen of beginselen gekend die de stellingen 

van de verzoekende partijen zouden kunnen ondersteunen. 

 

Er moet dan ook niet nagegaan worden of er in de startnota al dan niet sprake is van het 

betrokken bouwperceel en/of van het aangevraagde project. Het al dan niet vermelden van 

het aangevraagde in de startnota heeft immers geen enkel gevolg. 

 

2. 

In de bestreden beslissing wordt over het zogenaamde nieuwe RUP het volgende gesteld: 

 

“… 

Nieuw RUP 

In de repliek aangebracht door de derdenberoeper heer Patrick Christian naar aanleiding van 

de ingediende repliek van de aanvrager werd gewag gemaakt van een nieuw RUP (RUP 

Herziening RUP Markt en omgeving) met betrekking tot het grondgebied waar de voorliggende 

aanvraag gelegen is. 

Dit RUP zit in de planningsfase en is nog niet definitief beslist. Derhalve dient de aanvraag 

binnen het nog in voege zijnde plan getoetst te worden. 

Pas wanneer een rup voorlopig vastgesteld is, kan dit eventueel een weigeringsgrond vormen 

…”   

 
De verzoekende partijen beweren dus ten onrechte dat hun grief niet is beantwoord.  

 

De hiervoor aangehaalde overwegingen sporen met artikel 4.3.2 VCRO, dat bepaalt dat een 

vergunning kan worden geweigerd indien de aanvraag onverenigbaar is met een voorlopig 

vastgesteld ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of van bijzonder plan van aanleg. Deze 

weigeringsgrond vervalt wanneer het plan geen bindende kracht heeft gekregen binnen de 

termijn waarbinnen het definitief kan worden vastgesteld. 

 

Voor zover deze uitdrukkelijk voorziene weigeringsgrond niet kan toegepast worden, is de 

verwerende partij, als orgaan van het actief bestuur, verplicht de regelgeving toe te passen 

zoals ze gold op het ogenblik van het nemen van haar beslissing. Dit betekent dat de 

verwerende partij verplicht is om de stedenbouwkundige voorschriften toe te passen die 

golden op het ogenblik dat ze de bestreden beslissing heeft genomen, met name het RUP 

‘Markt en Omgeving’, goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 1 augustus 2013. 
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Het gegeven dat er een nieuw RUP in opmaak is, is dus geen reden om de bestreden 

beslissing te vernietigen, noch kan het een reden zijn om de onderliggende zaak uit te stellen 

tot ontwerp van (een nieuw) ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig is vastgesteld. 

 

Het middel wordt verworpen. 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen zetten, samengevat, onder de titel “A. De goedgekeurde 

omgevingsvergunning is niet in overeenstemming met de aangevraagde 

omgevingsvergunning die het voorwerp is geweest van het openbaar onderzoek” uiteen dat 

hun rechten van verdediging zijn geschonden en dat er geen sprake kan zijn van een 

objectieve en onafhankelijke beoordeling omdat “het normale procedurele verloop werd (…) 

geblokkeerd door het gemeentebestuur”. De verzoekende partijen menen dat dit zo is omdat 

het eerste aanvraagdossier niet verder werd behandeld en een beslissing werd genomen in 

een tweede aanvraagdossier. Bovendien zijn de rechten van verdediging ook geschonden 

door het feit dat er tijdens het verloop van het tweede aanvraagdossier en na openbaar 

onderzoek nog een plan van een ondergrondse parking aan het dossier werd toegevoegd. Er 

is volgens de verzoekende partijen sprake van een nieuwe en/of aangepaste aanvraag die 

nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbaar onderzoek. Ze voegen er ook nog 

aan toe dat hun grief niet is beantwoord door de verwerende partij, waarbij ze verwijzen naar 

“punt V.H. “SCHENDING VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR”. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het betoog van de verzoekende partijen kan worden onderverdeeld in twee onderdelen. 

Enerzijds hebben de verzoekende partijen kritiek op het feit dat een eerste aanvraag niet heeft 

geleid tot een beslissing. Anderzijds bekritiseren de verzoekende partijen het feit dat een stuk 

werd toegevoegd aan het dossier na het openbaar onderzoek. 

 

2. 

Vooreerst moet er op gewezen worden dat de Raad, als wettigheidsrechter, enkel kan 

toekomen aan een beoordeling ten gronde van een middel, indien het middel ontvankelijk 

wordt bevonden. 
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Een middel bestaat uit de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel 

en van de wijze waarop deze rechtsregel volgens de verzoekende partij wordt geschonden. 

 

Het komt aan een verzoekende partij toe om een middel, dat aan deze vereisten voldoet, 

uiteen te zetten. Dit betekent dat een middel op een zodanige wijze moet ontwikkeld zijn dat 

het een repliek toelaat aan de andere partijen in het geding en een wettigheidsonderzoek 

toelaat door de Raad. 

 

De vereisten waaraan een ontvankelijk middel moet voldoen, dienen niet op een ver 

doorgedreven formalistische wijze te worden gelezen, maar niettemin kan het niet dat de Raad 

naar de bedoelingen van een verzoekende partij moet raden. Het is ook niet aan de Raad om 

aan de hand van een betoog van een verzoekende partij een eigen onderzoek te doen naar 

mogelijke rechtsschendingen.  

 

3. Eerste onderdeel 

 

De kritiek in dit onderdeel is gericht tegen het college van burgemeester en schepenen, die 

echter niet de auteur is van de bestreden beslissing. Het devolutief karakter van het 

administratief beroep heeft tot gevolg dat het bestreden besluit (van de deputatie) in de plaats 

komt van het besluit van het college van burgemeester en schepenen. Het besluit van het 

college van burgemeester en schepenen is bijgevolg niet voor vernietiging vatbaar. Er kan ook 

niet ingezien worden hoe de kritiek van de verzoekende partijen de bestreden beslissing kan 

vitiëren en de verzoekende partijen geven daarover overigens ook geen verdere toelichtingen. 

 

Ten overvloede kan er nog op gewezen worden dat de verzoekende partijen er in het eerste 

onderdeel klaarblijkelijk van uitgaan dat het indienen van een (eerste) aanvraag verplicht moet 

leiden tot een beslissing, terwijl er niets er aan in de weg staat dat een aanvrager zijn (eerste) 

aanvraag intrekt en een nieuwe aanvraag indient. 

 

4. Tweede onderdeel 

 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van de rechten van verdediging, terwijl er 

geen rechten van verdediging als zodanig van toepassing zijn in een administratieve 

beroepsprocedure in het kader van vergunningverlening. 

 

Daarenboven blijkt uit de gegevens van het dossier dat de verzoekende partijen ten onrechte 

doen alsof er na het openbaar onderzoek voor het eerst een plan werd ingediend voor een 
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ondergrondse parking, terwijl blijkt dat een dergelijk plan was toegevoegd bij de aanvraag, dat 

later werd aangepast. In de bestreden beslissing wordt daar overigens ook op ingegaan. De 

verwerende partij overweegt daarover: 

 

“… 

1.5 Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

(…) 

In navolging van het openbaar onderzoek werd in eerste aanleg een nieuw plan toegevoegd en 

nota opgeladen in het omgevingsloket op 31 augustus 2020. De plannen en aangepaste 

motiveringsnota op het omgevingsloket wijzen op het terugbrengen van het aantal 

parkeerplaatsen voor mindervaliden van 4 naar 3 parkeerplaatsen. 

Op basis van artikel 30 uit het omgevingsdecreet is een nieuw openbaar onderzoek is niet 

vereist als de wijziging: 

- geen afbreuk doet aan de bescherming van mens en milieu of de goede RO; 

- tegemoetkomt aan adviezen of standpunten, opmerkingen en bezwaren tijdens het openbaar 

onderzoek; en kennelijk de rechten van derden niet schendt. 

Gelet op voorgenoemd artikel werd geen nieuw openbaar onderzoek gehouden. 

(…) 

1.8 Argumentatie appellant, hier de derden-beroepinsteller 

1.8.1 Beroep de heer Patrick Christiaen 

(…) 

de goedgekeurde omgevingsvergunning is niet in overeenstemming met de aangevraagde 

omgevingsvergunning die het voorwerp is geweest van het openbaar onderzoek:  

o het plan met de ondergrondse parking maakte geen deel uit van de initiële aanvraag en werd 

later toegevoegd. De gemeente blijft in gebreke dit plan vrij te geven;  

(…) 

 
2.5.4 Nieuwe plannen 

Op basis van artikel 30 uit het omgevingsdecreet is een nieuw openbaar onderzoek is niet 

vereist als de wijziging: 

- geen afbreuk doet aan de bescherming van mens en milieu of de goede RO; 

- tegemoetkomt aan adviezen of standpunten, opmerkingen en bezwaren tijdens het openbaar 

onderzoek; en kennelijk de rechten van derden niet schendt. 

Er werd een bijkomende nota ingediend op 8 augustus 2020 als feedback op de 

bezwaarschriften. Dit werd aangevoerd door de aanvrager bij repliek van 14 januari 2021.Deze 

nota kan niet teruggevonden worden in het loket. In het loket is enkel sprake van een nieuwe 

motivatienota aanpassing van 31 augustus 2020. Deze plannen en aangepaste motiveringsnota 

op het omgevingsloket wijzen op het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen voor 

mindervaliden van 4 naar 3 parkeerplaatsen. 
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De vergunning werd verleend met deze versie van de plannen van het niveau -1. Gelet op 

voorgenoemd artikel was er geen nieuw openbaar onderzoek nodig in het kader van deze plan 

wijziging. 

…” 

 

Uit deze overwegingen blijkt tegelijk ook dat de verzoekende partijen ten onrechte voorhouden 

dat hun grief niet is beantwoord. 

 

4. 

Het voorgaande volstaat om het middel te verwerpen zodat er geen noodzaak is om de 

excepties van de tussenkomende partij te onderzoeken. 

 

Er moet ook niet ingegaan worden op de aanvullende kritiek van de verzoekende partijen in 

de wederantwoordnota, die immers niet kan dienen om voor het eerst argumentatie aan te 

voeren die neerkomt op een nieuw middel of een nieuwe wending geeft aan een middel. De 

verzoekende partijen werpen in de wederantwoordnota voor het eerst op dat artikel 30 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet is geschonden, hetgeen een nieuw en dus onontvankelijk 

middel is. De argumentatie van de verzoekende partijen over de project-MER-screening is 

eveneens nieuw en lijkt weinig te maken te hebben met het tweede middel zoals het is 

uiteengezet in het verzoekschrift. Hetzelfde geldt voor de kritiek dat niet  alle vier de 

aanpalende eigenaars werden aangeschreven. 

 

Het middel wordt verworpen. 

C. Derde en vierde middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen voeren een betoog onder de titels “B. De omgevingsvergunning is in 

strijd met het MER besluit” en “C. De omgevingsvergunning werd genomen in strijd met het 

MER besluit, het Omgevingsvergunningsdecreet en het Decreet Algemeen Milieubeleid”. 

Onder de eerste titel (B) herhalen ze hun kritiek (tweede middel) over de eerdere ingediende 

vergunningsaanvraag voor het bestreden project, waarna ze de MER-toets van het college 

van burgemeester en schepenen bekritiseren. Ze verwijzen vervolgens naar het document van 

de aanvraag waaruit blijkt dat er een ondergrondse constructie wordt voorzien en naar rubriek 

10, o) van Bijlage II van het MER-besluit. Ze betogen dat er bemalingswerken zullen moeten 

uitgevoerd worden om de ondergrondse parking uit te voeren, waardoor de bestreden 

beslissing een schending uitmaakt van het MER-besluit omdat er geen MER-rapport werd 



 

RvVb - 10 

opgemaakt. Ze voegen er opnieuw aan toe dat hun grief niet is beantwoord door de 

verwerende partij, waarbij ze verwijzen naar “punt V.H. “SCHENDING VAN DE ALGEMENE 

BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR”. 

Onder de tweede titel (C) houden de verzoekende partijen voor dat het college van 

burgemeester en schepenen geen beslissing nam, zoals bedoeld in artikel 4.3.3, § 2 DABM. 

Ze stellen verder dat het college zich voor de MER-toets heeft gebaseerd op een eerder 

ingediende vergunningsaanvraag. Ze betogen verder dat uit de bestreden beslissing blijkt dat 

er bij de aanvraag geen studie werd gevoegd voor bronbemaling die nodig zal zijn voor de 

ondergrondse constructie en evenmin een screeningsnota is opgesteld daarvoor. Ze beweren 

dat er ter plaatse een waterproblematiek is, dat het bouwperceel ook gelegen is in recent 

overstroomd gebied of in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, waardoor het absoluut 

noodzakelijk was om onderzoek te doen naar mogelijks nadelige milieueffecten. De 

verzoekende partijen menen ook dat het op grond van de bestreden beslissing niet duidelijk is 

of het aangevraagde valt onder de toepassing van hetzij rubriek 10, o), van Bijlage II van het 

MER-besluit, hetzij rubriek 10, b) van Bijlage III van het MER-besluit en dat de bestreden 

beslissing op dat punt zelfs tegenstrijdig is. Uit de bestreden beslissing blijkt volgens de 

verzoekende partijen wel dat er geen verplichte MER-screening is gebeurd voor bemaling, 

voorafgaandelijk aan de aanvraag, maar dat dit slechts na het openbaar onderzoek werd 

onderzocht naar aanleiding van bezwaren. 

Verder beweren de verzoekende partijen dat de ondergrondse parking problematisch is en 

niet uitvoerbaar op grond van de bestreden vergunning, waarbij ze verwijzen naar 

verschillende andere titels van hun verzoekschrift. 

De verzoekende partijen betwisten ook de passus in de bestreden beslissing waarin in 

ondergeschikte orde wordt opgemerkt dat de grondwaterbemaling deel kan uitmaken van een 

nieuw aanvraagdossier, stellende dat de ondergrondse parking deel uitmaakt van het geheel 

van alle bouwwerkzaamheden en constructies zoals opgenomen in de bestreden vergunning 

en zelfs het fundament is van alle andere onderdelen van de aanvraag. 

Het splitsen van de ondergrondse parking van de andere onderdelen van de aanvraag zien de 

verzoekende partijen ook als een bijstelling van de omgevingsvergunning, waarvoor de 

verwerende partij niet ambtshalve bevoegd is. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In zoverre de verzoekende partijen hun kritiek van het tweede middel herhalen, kan worden 

verwezen naar de bespreking ervan. In de mate dat de verzoekende partijen het onderzoek 

en de beslissingen van de het college van burgemeester en schepenen bekritiseren, kan 
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evenzeer verwezen worden naar de bespreking van het tweede middel waarin wordt gewezen 

op het devolutief karakter van het administratief beroep. 

 

2. 

Uit de overwegingen in de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij aandacht heeft 

besteed aan de vraag of de aanvraag (voor de ondergrondse garage) onder de toepassing 

valt van één van de rubrieken van de bijlagen van het MER-besluit. Onder de titel “De MER-

toets” wordt in de bestreden beslissing het volgende overwogen: 

 

 “… 

2.2 De MER-toets 

Voorliggende aanvraag valt wel degelijk onder bijlage III van het MER-Besluit. 

Bij de aanvraag is een MER-screening gevoegd. Hieruit blijkt dat voor het project geen 

aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. 

De aanvraag betreft het uitbreiden van "Assistentiewoningen De Lork" met 20 

assistentiewoningen, een polyvalente zaal en administratieve lokalen. 

Gelet op de locatie, aard en omvang van het aangevraagde kunnen in alle redelijkheid de 

bevindingen in de screeningsnota aangenomen worden en wordt geoordeeld dat het project 

geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken. 

In de repliek aangebracht door de derdenberoeper Patrick Christiaen naar aanleiding van de 

ingediende repliek van de aanvrager werd gewag gemaakt van de ondergrondse parkeergarage 

en de deelrubriek “werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater”, zoals 

opgenomen in het MER besluit. Voorliggende aanvraag valt te vatten onder bijlage III, 

infrastructuurprojecten, 10. b) stadsontwikkelingsprojecten 

De derden beroeper verwijst naar in rubriek 10, o van bijlage II van het MER-besluit: 

“Bijlage II: Rubriek 10, o) 

Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater: 

- Onttrekken van grondwater, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en 

niet verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, als het netto onttrokken 

debiet 2.500 m³ per dag of meer bedraagt. 

- Kunstmatige aanvullingen van grondwater als het debiet 2.500 m³ per dag of meer 

bedraagt. Onttrekken van grondwater als het debiet 1.000 m3 per dag of meer bedraagt 

en de activiteit gelegen is in of een aanzienlijke invloed kan hebben op een gebied zoals 

aangeduid in uitvoering van het decreet houdende maatregelen ter bescherming van 

de kustduinen van 14 juli 1993 of als de activiteit een betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken.” 

Ter volledigheid verwijzen we hier ook naar Bijlage III: Rubriek 10, j): 

“Bijlage III: Rubriek 10, j) 

Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn 

opgenomen in bijlage I of II.” 
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In de Handleiding onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater van 24 september 2014 

worden de begrippen ‘Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater’ 

verder geduid: 

“… De rubrieken (zie hoofdstuk 2) vermelden ‘werken/werkzaamheden voor het 

onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater’. Met werken of werkzaamheden 

worden alle projecten bedoeld met activiteiten en/of installaties voor het onttrekken van 

grondwater of het kunstmatig aanvullen van grondwater. Werken voor het onttrekken 

van grondwater zijn bijgevolg niet enkel te interpreteren i.f.v. de aanleg van 

onttrekkingsputten, maar ook i.f.v. de effectieve werking van de pompinfrastructuur. Dit 

betekent m.a.w. dat ook het onttrekken op zich gevat wordt onder de term werken. 

Wat valt in de praktijk onder het toepassingsgebied? Hieronder worden enkele 

verduidelijkingen gegeven: 

1. Volgende activiteiten en/of installaties kunnen worden aanzien als 

‘werken/werkzaamheden voor het onttrekken/winnen of kunstmatig aanvullen van 

grondwater’: (bron)bemalingen bij de aanleg van infrastructuurwerken (wegen, 

leidingen, rioleringsbuizen, …) en gebouwen (kelders, ondergrondse parkeergarages, 

…) en i.k.v. ontginningen, grondwateronttrekkingen om de stabiliteit van bv. dijken en 

taluds te vrijwaren, winningen i.f.v. drinkwaterproductie, grondwateronttrekkingen i.f.v. 

productieprocessen bij industrie en i.f.v. landbouw (beregening landbouwgewassen, 

drinkwater voor vee), drainage met inzet van pompen, …” 

Er wordt geoordeeld dat het project onder de rubriek ‘stadsontwikkelingsproject’ zoals bedoeld 

in Bijlage III en niet onder de rubriek ‘werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van 

grondwater’ van bijlage II nu deze aanvraag geen bemaling voorziet. 

Met betrekking tot de werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater 

(bronbemaling) kan gesteld worden dat de invloed van de constructie dient te worden nagegaan 

bij beoordeling van de bronbemaling eventueel nodig voor de uitvoering, die -indien ze nodig is- 

apart dient te worden gemeld of aangevraagd. 

 

Eens het gebouw zal gerealiseerd zijn zal er geen sprake meer zijn van onttrekken/winnen of 

kunstmatig aanvullen van grondwater. 

De aanvraag doorstaat de MER-toets. 

…” 

 

Uit deze overwegingen blijkt vooreerst dat er uitdrukkelijk wordt ingegaan op de grief dat de 

aanvraag onder toepassing valt van rubriek 10, o) van Bijlage II van het MER-besluit, zodat 

het middel van de verzoekende partijen op dat punt in elk geval niet kan gevolgd worden. 

 

Uit de overwegingen blijkt verder, en afdoende duidelijk, dat de verwerende partij van oordeel 

is dat het aangevraagde moet beschouwd worden als een stadsontwikkelingsproject zoals 

bedoeld in rubriek 10, c) van Bijlage III van het MER-besluit, maar niet onder toepassing valt 
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van rubriek 10, o) van Bijlage II van het MER-besluit. Bij deze laatste beoordeling wordt erop 

gewezen dat, voor zover bij de uitvoering zou blijken dat bronbemaling nodig is, dit afzonderlijk 

moet worden gemeld of aangevraagd. 

 

De verzoekende partijen brengen daartegen in dat de ondergrondse constructie deel uitmaakt 

van het aangevraagde project, maar verliezen daarbij uit het oog dat bronbemaling een aspect 

is die betrekking heeft op de uitvoeringsfase van het aangevraagde project. 

 

Artikel 7, § 2 van het Omgevingsvergunningsdecreet, zoals gewijzigd bij decreet van 26 april 

2019, bepaalt het volgende: 

   

§” 2. Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunnings- of 

meldingsplichten, bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omvat de vergunningsaanvraag de betrokken 

aspecten op straffe van onontvankelijkheid als minstens één element van de aanvraag 

vergunningsplichtig is. 

   De verplichting tot gezamenlijke indiening, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor het 

aanvragen of melden van stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten die alleen nodig zijn tijdens de uitvoeringsfase van het project. Als 

voor het project een milieueffectrapport moet worden opgesteld en het milieueffectrapport 

relevante uitspraken doet over de uitvoeringswijze, wordt gestreefd naar een gezamenlijke 

indiening voor wat betreft de aspecten die in het milieueffectrapport worden behandeld.” 

 

Deze bepaling sluit dus niet uit dat een melding of een vergunningsaanvraag voor 

bronbemaling wordt ingediend tijdens de uitvoeringsfase van een vergund project. De 

verzoekende partij beweren niet, laat staan dat ze aantonen, dat de uitzondering die voorzien 

is in de geciteerde bepaling in de onderliggende zaak niet kan toegepast worden. De 

verzoekende partijen steunen met andere woorden hun middelen op de stelling dat de 

bronbemaling deel moet uitmaken van de aanvraag, terwijl ze deze stelling niet aantonen. Ook 

daar waar de verzoekende partijen ervan uitgaan dat het ‘splitsen’ van de ondergrondse 

parking van de andere onderdelen van de aanvraag te beschouwen is als een bijstelling van 

de omgevingsvergunning, steunen ze hun middelonderdeel op een foutieve premisse. 

 

De verzoekende partijen kunnen ook niet gevolgd worden dat de bestreden beslissing niet 

afdoende duidelijk is of tegenstrijdig. De standpunten die worden ingenomen in de bestreden 

beslissing zijn duidelijk en afdoende uiteengezet. 
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Het is de Raad ook niet duidelijk of de verzoekende partijen bedoelen een afzonderlijk 

middelonderdeel aan te voeren waar ze verwijzen naar de andere titels van het verzoekschrift. 

Het betoog van de verzoekende partijen is op dat punt niet voldoende duidelijk en uiteengezet 

om te kunnen onderzocht en beoordeeld worden. 

 

3. 

Nog los van de vraag of de tussenkomende partij kan gevolgd worden in haar argumentatie 

dat een aantal onderdelen van de middelen niet ontvankelijk zijn, volgt uit de bespreking van 

de voorgaande randnummers dat de middelen moeten verworpen worden.  

 

In de wederantwoordnota suggereren de verzoekende partijen nog, bij wijze van dupliek op de 

argumentatie van de tussenkomende partij, om een prejudiciële vraag te stellen over artikel 

30 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Zoals blijkt uit de bespreking hiervoor, moeten het 

derde en vierde middel worden verworpen, los van een discussie over de draagwijdte van 

artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Er moet dus niet verder worden ingegaan 

op de suggestie van de verzoekende partijen. 

D. Vijfde middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van 

“de vigerende stedenbouwkundige voorschriften”.  

 

In een eerste onderdeel betogen ze dat het maximale bebouwingspercentage van 60 % (artikel 

13 RUP ‘Markt en Omgeving’) ruimschoots wordt overschreden. Ze houden voor dat de totale 

grondoppervlakte van het perceel 3.964 m² bedraagt en de totale oppervlakte van de 

gebouwen 3.046 m², waardoor er 77 % bebouwing is. 

 

In het tweede onderdeel stellen ze dat de uitbreiding niet gebeurt “conform de opgelegde 

evenredigheid in het GRUP”. Ze betogen dat het aangevraagde tot gevolg heeft dat 70% van 

de bebouwing zich situeert aan de Kasteelstraat en 30% aan de Nieuwstraat, terwijl dit in de 

huidige situatie telkens 50% is. 

 

In een derde onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat de ondergrondse parking in 

strijd is met het toepasselijk RUP. De ondergrondse parking kan volgens de verzoekende 

partijen niet beschouwd worden als een gemeenschapsvoorziening, want deze parking staat 

niet in functie van het welzijn van de bewoners. De verzoekende partijen verwijzen daarbij ook 
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naar een parking aan de overzijde van de straat voor 200 voertuigen en betogen dat het 

gebruik van deze parking voordelen heeft naar mobiliteit. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het wordt niet betwist dat het aangevraagde gelegen is in een overdrukzone ‘bestendiging 

gemeenschapsvoorziening’ (artikel 13) van het toepasselijk RUP. 

 

Artikel 13 luidt als volgt: 

 

“… 

BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 

De zone betreft een overdruk op art. 2 ‘zone voor gesloten bebouwing’ en art. 5 ‘zone voor 

koeren, tuinen en bijgebouwen’. De zone is bestemd voor de bestendiging van de bestaande 

gemeenschapsvoorziening. 

Binnen de zone met overdruk kunnen zich ook nieuwe gemeenschapsvoorzieningen vestigen. 

(…) 

INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 

Behoudens de bestaande toestand dienen binnen de zone met overdruk volgende 

inrichtingsprincipes gerespecteerd te worden: 

• Het maximale bebouwingspercentage bedraagt 60%, inclusief bijgebouwen. Overige 

verhardingen voor o.a. aanleg van wegenis, parkeerplaatse, wandelpaden, ed. worden niet 

meegerekend bij de terreinbezetting. 

• Bestaande constructies kunnen binnen het bestaand bouwvolume verbouwd worden. 

• Herbouw en uitbreidingen kunnen worden toegestaan voor zover de maximale terreinbezetting 

van 60% niet wordt overschreden. 

• Het aantal bouwlagen dient beperkt te blijven tot maximaal drie bouwlagen, met mogelijkheid 

tot één bijkomende onderdakse laag. De kroonlijsthoogte bedraagt max. 9,00m. De nok ligt 

max. 6,00m boven de bovenkant van de goot. 

• Bij verbouwing, uitbreiding en herbouw dient zowel langs de kant van de Kasteeldreef als t.o.v. 

de Nieuwstraat gebouwd te worden volgens de typologie van een gesloten wegbeeld. 

…” 

 

De toelichting bij de bestemmingsvoorschriften luidt als volgt: 

 

“… 

De bestaande gemeenschapsvoorziening betreft een erkend gebouw met assistentiewoningen, 

‘De Lork’ genaamd. 
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De bestemming wonen blijft als grondbestemming gelden, waardoor er bij stopzetting van de 

gemeenschapsvoorziening ook ten allen tijde woningen kunnen worden opgericht op het 

perceel, conform de stedenbouwkundige voorschriften van art. 2 en art. 5. 

…” 

 

2. Eerste onderdeel 

 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat, in de gevraagde (nieuwe) toestand, de totale 

oppervlakte van de gebouwen 1.711 m² zal bedragen. Hetgeen de verzoekende partijen 

beschouwen als oppervlakte van de uitbreiding (1.711 m²) is, volgens de gegevens van het 

dossier waarover de Raad beschikt, de totale grondoppervlakte van de gebouwen. De 

verzoekende partijen gaan er verkeerdelijk van uit dat de totale oppervlakte van de gebouwen 

in het aangevraagde 3.046 m² bedraagt. De bewering van de verzoekende partijen dat de 

bebouwingsgraad 77% bedraagt, steunt dus op een verkeerde berekening. 

 

3. Tweede onderdeel 

 

Dit onderdeel heeft blijkbaar betrekking op de vereiste in het RUP (artikel 13) dat bij 

verbouwing, uitbreiding en herbouw, “zowel langs de kant van de Kasteeldreef als t.o.v. de 

Nieuwstraat”, gebouwd moet worden “volgens de typologie van een gesloten wegbeeld”. 

 

Deze vereiste wordt door de verzoekende partijen vertaald naar een voorwaarde dat er een 

evenredigheid moet zijn in percentage bebouwing langs beide genoemde straten. Deze 

vertaling is niet verenigbaar met de bewoordingen van artikel 13. Het tweede onderdeel steunt 

dus op een interpretatie van artikel 13 die niet te verzoenen valt met deze bepaling. 

 

4. Derde onderdeel 

 

De ondergrondse garage maakt een onderdeel uit van het gebouwencomplex, waarvan de 

verzoekende partijen niet betwisten dat het te beschouwen is als een 

gemeenschapsvoorziening. Er wordt ook niet betwist dat de ondergrondse garage in functie 

staat van deze gemeenschapsvoorziening. De verzoekende partijen beweren enkel dat de 

bewoners niet zullen beschikken over een eigen wagen, hetgeen overigens op geen enkele 

wijze blijkt uit welk gegeven dan ook van het dossier.  

 

5. 
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De verzoekende partijen stellen nog dat “de door verzoekers ingeroepen rechtsgrond (…) niet 

(wordt) weerlegd in de bestreden beslissing”.  

 

Het is de Raad niet duidelijk wat de verzoekende partijen hiermee precies bedoelen aan te 

voeren. Er kan enkel vastgesteld worden dat de verwerende partij in de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk aandacht heeft besteed aan artikel 13 en tot de conclusie komt dat het 

aangevraagde aan die bepaling voldoet. 

 

6. 

De conclusie van het voorgaande is dat de stellingen van de verzoekende partijen in geen van 

de onderdelen kan gevolgd worden. 

 

Door de dupliek van de verzoekende partijen in de wederantwoordnota dat het RUP een 

expliciet verbod zou opleggen om de uitbreiding op te richten ‘in de tuin’, dat de vereiste van 

het gesloten wegbeeld geen enkele betekenis meer zou hebben indien er ‘in de tuin’ nog een 

volume kan worden opgericht en dat het deel van het perceel dat gelegen is in de zone voor 

voortuinen niet kan meegenomen in de berekening van het maximale bebouwingspercentage, 

geven ze een andere wending aan de kritiek die ze hebben uiteengezet in het verzoekschrift. 

Een dergelijke aanvullende kritiek kan niet op ontvankelijke wijze in de wederantwoordnota 

worden aangevoerd. 

 

Het middel wordt verworpen. 

E. Zesde middel 

Standpunt van de partijen 

In een volgend onderdeel van het verzoekschrift voeren de verzoekende partijen een betoog 

onder 7 subonderdelen. 

 

In een eerste subonderdeel (“exceptie van procedurele incidentie”) voeren de verzoekende 

partijen aan dat de aanvrager op 8 augustus 2020 een bijkomende nota en een aanvullend 

stuk heeft toegevoegd, die hen niet werd bezorgd per aangetekende zending, hetgeen 

betekent dat de procedurele voorschriften niet werden nageleefd en er een schending is van 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Het tweede subonderdeel wordt gevoerd onder de titel “omtrent de functionele inpasbaarheid”. 

De verzoekende partijen stellen dat de aanvraag niet is beperkt tot assistentiewoningen, maar 
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ook ondergrondse parkeerplaatsen, polyvalente zalen, administratieve lokalen, patio’s, 

welkomstpleinen, en dergelijke, omvat. De aanvraag is volgens de verzoekende partijen 

daardoor strijdig met artikel 13 van het toepasselijk RUP. Bovendien achten de verzoekende 

partijen de motivering in de bestreden beslissing inhoudsloos, zonder overwegingen over de 

ondergrondse parkeergarage, waarbij ze andermaal bekritiseren dat de verwerende partij de 

ondergrondse garage loskoppelt van de rest van de aanvraag. 

 

In het derde subonderdeel (“omtrent de schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid”) stellen de 

verzoekende partijen dat ze er akte van nemen dat de verwerende partij erkent dat de 

bouwvolumes “zoals vastgesteld in de bestemmingsvoorschriften van artikel 13 van het thans 

nog geldende gemeentelijk RUP, niet worden gerespecteerd”. Ze houden voor dat de 

verwerende partij steunt op een uitzonderingsbepaling die enkel kan toegepast worden met 

respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en indien het verantwoord is in de 

betrokken omgeving, hetgeen volgens de verzoekende partijen niet het geval is. Ze betogen 

dat de enige open ruimte in de omgeving door het bestreden project, dat megalomaan wordt 

genoemd, wordt ingenomen. Ze voeren ook nog aan dat de verwerende partij hun 

argumentatie in de bestreden beslissing niet ernstig weerlegt. 

 

In het vierde subonderdeel (“omtrent de mobiliteitsimpact en de wettelijk verplichte 

mobiliteitstoets”) houden de verzoekende partijen voor dat er ter plaatse reeds een 

problematische verkeersdrukte is, die nog wordt vergroot door het bestreden project. Ze wijzen 

er ook op dat ze reeds e-mailberichten stuurden naar de gemeente over de 

verkeersonveiligheid ter plaatse, waarop niet is geantwoord. Ook hier voeren ze  nog aan dat 

de verwerende partij hun argumentatie in de bestreden beslissing niet ernstig weerlegt. Verder 

stellen ze dat er ten onrechte geen mobiliteitstoets is uitgevoerd hetgeen een schending 

inhoudt van het DABM en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007, waarbij 

ze verwijzen naar het arrest van de Raad van State, nr. 246.406 van 17 december 2019. Ze 

betwisten verder de passus in de bestreden beslissing over de mobiliteitsdynamiek die 

gepaard gaat met een assistentiewoning, stellende dat er 19 parkeerplaatsen zijn voorzien en 

dat er kan van uitgegaan worden dat er enkel 2 zullen gebruikt worden door het personeel. De 

verzoekende partijen stellen ook nog dat ze niet weten op welke informatie de verwerende 

partij gesteund heeft om tot haar conclusie te komen en dat die informatie haar in elk geval 

niet bekend is, waarin ze een schending zien van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

In het vijfde subonderdeel “omtrent de visueel-vormelijke elementen” bekritiseren de 

verzoekende partijen de beoordeling in de bestreden beslissing dat het verlies aan privacy 
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aanvaardbaar is, waarbij ze betwisten dat er ter plaatse een gemeenschappelijke weg met 

erfdienstbaarheid is. Ze stellen dat er amper 5 meter is tussen de nieuwe woningen en hun 

private tuin, dat er rechtstreekse inkijk zal zijn in hun tuin en in het woongedeelte van hun 

woningen vanaf de terrassen. Ze betogen dat een haag geen soelaas kan brengen. Ze zien 

de verkeerde voorstelling van de feiten door de verwerende partij als een schending van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

In het zesde subonderdeel (“omtrent het bodemreliëf”) herhalen de verzoekende partij opnieuw 

hun kritiek dat de verwerende partij zich ervan bewust is dat er grondwaterbemaling zal moeten 

uitgevoerd worden en dat deze onder toepassing vallen van rubriek 10, o) van Bijlage II van 

het MER-besluit en beroepen zich opnieuw op een schending van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur. 

 

In het zevende subonderdeel (“omtrent de watertoets”) herhalen de verzoekende partijen dat 

er geen studie is gedaan over grondwaterbemaling en ook geen screening van mogelijke 

milieueffecten en dat het betrokken perceel gelegen is in overstroomd gebied of in (mogelijk) 

overstromingsgevoelig gebied. Ze voeren ook aan dat de bodem ter plaatse een beperkte 

mogelijkheid heeft tot infiltratie en ingekleurd is als niet infiltratiegevoelige zone, waarbij ze 

verwijzen naar de ligging van een “grote waterloop”. Ze stellen dat een extra ondergrondse 

structuur zal zorgen voor extra druk op het grondwater en op de infiltratiemogelijkheid. Ze 

voegen er ook nog aan toe dat het betrokken bouwperceel geen waterbuffer kan zijn omdat 

het hoger ligt dan de tuin van de verzoekende partijen. Ze beweren dat een uitbreiding van het 

bestaande volume de gekende waterproblematiek ter plaatse enkel zal doen toenemen. 

 

In de wederantwoordnota verwijzen de verzoekende partijen nog bijkomend naar passussen 

in de toelichting bij het RUP ‘Markt en Omgeving’ om hun stellingen onder de verschillende 

onderdelen kracht bij te zetten. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Eerste subonderdeel 

 

Vooreerst moet er, nogmaals, op gewezen worden dat de Raad, als wettigheidsrechter, enkel 

kan toekomen aan een beoordeling ten gronde van een middel, indien het middel ontvankelijk 

wordt bevonden. Er kan wat dit betreft verwezen worden naar de bespreking onder 

randnummer 2 bij de bespreking van het tweede middel. 
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Om ontvankelijk te zijn moet een middel bestaan uit een voldoende en duidelijke omschrijving 

van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop deze rechtsregel volgens de 

verzoekende partijen wordt geschonden. 

 

Het is de Raad niet duidelijk welke procedureregels of beginselen de verzoekende partijen 

geschonden achten. Bovendien is de Raad ook geen bepaling of beginsel bekend die hetzij 

de aanvrager, hetzij de vergunningverlenende overheid verplicht om aanvullende nota’s of 

aanvullende stukken per aangetekende zending aan de verzoekende partijen te bezorgen. 

 

2. Tweede tot zesde subonderdeel. 

 

2.1 

De kritiek van de verzoekende partijen in deze onderdelen houdt verband met de beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening van het aangevraagde project. De vergunningverlenende 

overheid beschikt bij het beoordelen van de verenigbaarheid van een aanvraag met de goede 

ruimtelijke ordening over een ruime appreciatiebevoegdheid. De Raad is niet bevoegd om de 

goede ruimtelijke ordening van een aangevraagd project te beoordelen in de plaats van de 

vergunningverlenende overheid. Hij kan enkel nagaan of de vergunningverlenende overheid 

binnen de grenzen bleef van haar appreciatiebevoegdheid. Een verzoekende partij, die de 

motieven over de goede ruimtelijke ordening bestrijdt, moet aantonen dat de 

vergunningverlenende overheid de grenzen van haar appreciatiebevoegdheid heeft 

overschreden door kennelijk onredelijk, onzorgvuldig of foutief te oordelen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat loutere opportuniteitskritiek – hetgeen niet meer is dan 

argumentatie op grond van een eigen visie van goede ruimtelijke ordening – niet te 

beschouwen valt als wettigheidskritiek en dus ook niet kan leiden tot de vernietiging van een 

verleende vergunningsbeslissing. De tussenkomende partij voert niet ten onrechte aan dat 

indien de verzoekende partijen aansturen op een herbeoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening door de Raad, dit als middel niet ontvankelijk is. Of dit zo is, zal hieronder verder 

worden beoordeeld. 

 

2.2 Functionele inpasbaarheid 

 

De verzoekende partijen steunen in dit subonderdeel op de premisse dat voor elk onderdeel 

van een aanvraag moet getoetst worden of het, op zich, functioneel inpasbaar is. Deze 

premisse gaat niet op indien, zoals in casu, het gaat over een project dat één geheel uitmaakt 

en niet opsplitsbaar is in verschillende onderdelen. Het project in zijn geheel is duidelijk een 
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project van assistentiewoningen. Het gegeven dat het ook een ondergrondse parking, groen- 

en andere voorzieningen omvat die in functie staan van het project zelf, kan het project niet 

doen denatureren tot iets anders dan een project voor assistentiewoningen. 

 

Het is de Raad ook niet duidelijk welke motieven de verzoekende partijen inhoudsloos achten.  

 

Voor zover de verzoekende partijen hun kritiek herhalen over het splitsen van de aanvraag 

door de verwerende partij (wat betreft de parkeergarage), kan verwezen worden naar de 

eerdere bespreking daarover in randnummer 2 bij de bespreking van het derde en vierde 

middel. 

 

2.3 Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid 

 

2.3.1 

Vooreerst lezen de verzoekende partijen de bestreden beslissing verkeerd indien ze eruit 

afleiden dat de verwerende partij erin erkent dat de bestemmingsvoorschriften (artikel 13 - 

bouwvolumes) van het toepasselijk RUP niet worden gerespecteerd. Onder titel 2.5.2 van de 

bestreden beslissing motiveert de verwerende partij dat de aanvraag voldoet aan artikel 13 

van het RUP. 

 

2.3.2 

Artikel 4.3.1, §2 VCRO, zoals gewijzigd bij artikel 58 van decreet van 8 december 2017 

houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving 

(hierna: Codextrein), bepaalt:  

 

“…  

§ 2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met 

inachtneming van 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:  



 

RvVb - 22 

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;  

…”  

 

Uit deze bepaling volgt dat de mogelijkheid om rekening te houden met de bijdrage van een 

aangevraagd project aan het ruimtelijk rendement geen afbreuk doet aan de verplichting van 

de verwerende partij om rekening te houden met de in omgeving bestaande toestand. Het 

toepassen van de mogelijkheid tot het verhogen van het ruimtelijk rendement vereist dat in de 

beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde project met de goede ruimtelijke 

ordening aandacht wordt besteed aan de concrete kenmerken van de omgeving, om te 

bepalen of (1) de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- 

en leefomgeving en (2) de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is. 

 

2.3.3 

Anders dan de verzoekende partijen betogen is het voorgaande geen uitzonderingsbepaling, 

maar een mogelijk aandachtspunt waarmee een vergunningverlenende overheid rekening kan 

houden bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een project met de goede ruimtelijke 

ordening. Deze beoordeling is overigens te onderscheiden van de beoordeling van de 

verenigbaarheid van een project met de bestemmingsvoorschriften. 

 

De eigen visie van de verzoekende partijen over de goede ruimtelijke ordening op de betrokken 

plaats, toont niet aan dat de bestreden beslissing onwettig is. 

 

De bewering, zonder meer, dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd, kan 

evenmin leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

2.4 De mobiliteitsimpact en de wettelijk verplichte mobiliteitstoets 

 

2.4.1 

De bestreden beslissing bevat de volgende relevante overwegingen over de mobiliteitsimpact 

door het aangevraagd project: 

 

“… 

Mobiliteitsimpact 
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De mobiliteitsdynamiek die gepaard gaat met een assistentiewoning kan niet vergeleken 

worden met deze van bijvoorbeeld een klassieke meergezinswoning. Gelet op het feit dat het 

grootste aantal mobiliteitsbeweging van en op de site met de wagen deze van het personeel zal 

zijn en bijgevolg geen continue stroom zal veroorzaken. Gelet op het aantal parkeerplaatsen 

(15) op de site en gelet op de nabijheid van verschillende voorziening op wandelafstand, kan 

de te verwachten mobiliteit beschouwd worden als aanvaardbaar binnen deze 

centrumomgeving en langs deze belangrijke verkeersvoerende weg. 

…” 

 

Uit deze overwegingen blijkt dat de verwerende partij aandacht heeft besteed aan de 

mobiliteitsimpact door het aangevraagde en daarbij rekening heeft gehouden dat het 

aangevraagde gelegen is aan een “belangrijke verkeersvoerende weg”. Zoals hiervoor al werd 

aangegeven beschikt de vergunningverlenende overheid bij de toets aan de goede ruimtelijke 

ordening over een ruime appreciatiebevoegdheid en komt het aan een verzoekende partij toe 

om te overtuigen dat de overheid de grenzen van deze bevoegdheid heeft overschreden. De 

verzoekende partijen doen dit niet. Ze houden enkel een betoog dat hun visie weergeeft over 

een goede ruimtelijke ordening. De motieven in de bestreden beslissing die een andere visie 

inhouden, betrekken de verzoekende partijen zelfs niet in hun kritiek, laat staan dat ze 

aantonen dat deze visie kennelijk onredelijk of foutief zou zijn. Uit de gegevens van het dossier 

blijkt bovendien dat het administratief dossier (toelichtende nota van 14 januari 2021) 

gegevens bevat over de mobiliteit en dat er volgens de vergunde plannen 15 parkeerplaatsen 

worden voorzien en niet 19, zoals de verzoekende partijen beweren. 

 

2.4.2 

De verzoekende partijen beweren ook nog dat het bestreden besluit een inbreuk vormt op “het 

decreet van april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en […] op het 

besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 in die mate dat geen mobiliteitstoets 

werd uitgevoerd in het kader van deze omgevingsvergunning”. 

 

Uit de bespreking onder het vorige randnummer blijkt dat de verwerende partij de impact van 

de mobiliteit heeft getoetst. De verzoekende partijen stellen dus ten onrechte dat er geen 

mobiliteitstoets is uitgevoerd. Het is de Raad ook niet duidelijk welke bepalingen de 

verzoekende partijen geschonden achten van de regelgevingen die ze aanhalen. Indien de 

verzoekende partijen zouden bedoelen dat er een verplichte mobiliteitsstudie diende 

opgemaakt te worden of een verplichte MER over de mobiliteit, is het de Raad evenmin 

duidelijk op welke bepalingen de verzoekende partijen zich beroepen om dit te beweren. 
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2.5 De visueel-vormelijke elementen 

 

De overwegingen in de bestreden beslissing onder de titel ‘visueel-vormelijke elementen’ luidt 

als volgt: 

 

“… 

De uitbreiding wordt deels gevat tussen en is lager dan de bestaande bebouwing op het perceel. 

Hierdoor blijft de impact beperkt gezien vanaf de straatzijde. Het spreekt voor zich dat er een 

zekere impact zal zijn naar de direct aanpalende. Gelet op de lichtstudie kan er gevolgd worden 

dat er voornamelijk in de wintermaanden een zeker verlies van licht en bezonning zal zijn. Doch 

kan deze impact gevat worden binnen de aanvaarbare hinder. Zo wordt ook geoordeeld voor 

wat betreft verlies van privacy. De woon en leefruimtes van de voorliggende woningen bevinden 

zich op ±20 van de nieuwe uitbreiding. Deze worden verder gescheiden door de tuinzone van 

de voorliggende woningen zelf, een privatieve weg met erfdienstbaarheid, een 

gemeenschappelijke weg met erfdienstbaarheid en een nieuw aan te planten haag. Tot slot kan 

met betrekking tot de waardevermindering is het argument van waardedaling niet van 

stedenbouwkundige aard, waardoor dit bezwaar niet kan worden weerhouden. 

…” 

 

Het gegeven dat de verzoekende partijen betwisten dat er ter plaatse sprake zou zijn van een 

gemeenschappelijke weg met erfdienstbaarheid, toont de onwettigheid niet aan van de 

bestreden beslissing. Het is voldoende duidelijk dat de verwerende partij daarmee enkel 

bedoelt te verwijzen naar de aanduiding ‘weg met erfdienstbaarheid’ op het inplantingsplan en 

dus bedoelt aan te geven dat er een voldoende afstand is tussen de nieuwe woningen en de 

‘voorliggende woningen’. 

 

Uit de kritiek van de verzoekende partijen blijkt duidelijk dat ze van mening zijn dat de inkijk 

niet aanvaardbaar is, hetgeen echter niet aantoont dat de visie en beoordeling in de bestreden 

beslissing kennelijk onredelijk is of steunt op een verkeerde voorstelling van de feiten. In de 

bestreden beslissing wordt ook niet beweerd dat er geen inkijk zal zijn of dat de haag alle 

mogelijke inkijk zal wegnemen. Er wordt enkel geoordeeld dat de inkijk aanvaardbaar is.  

 

2.6 Het bodemreliëf 

 

Het betoog van de verzoekende partijen is enkel een herhaling van hetgeen reeds besproken 

is in het derde en vierde middel. 

 

3. Zevende subonderdeel 
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De watertoets in de bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“… 

Het terrein ligt in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. 

 

Er wordt voldaan aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 

houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater. 

 

Er worden twee extra putten geplaatst van elk 10 000 liter, dit brengt de totale buffercapaciteit 

op 40 000 liter. Aanvullend wordt er een wadi voorzien van 12,20m³. 

 

De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad. 

 

In ondergeschikte orde kan worden opgemerkt dat gelet op de omvang van de ondergrondse 

parking de kans bestaat dat bij de constructie ervan een grondwaterbemaling nodig zal zijn; dit 

kan desgevallend mee deel uit te maken van een nieuw aanvraagdossier. 

…” 

 

In de mate dat de verzoekende partijen nogmaals hun kritiek herhalen over (het gebrek aan) 

grondwaterbemaling, kan verwezen worden naar het vorig randnummer. 

 

Verder steunt het betoog op een aantal beweringen over de water- en infiltratieproblematiek 

ter plaatse, die niet worden hard gemaakt.  

 

De verzoekende partijen stellen terecht dat het aangevraagde ligt in een recent overstroomd 

gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. Ze verliezen daarbij uit het oog dat de 

verwerende partij die ligging betrekt in haar beoordeling, waarbij ze, zoals blijkt uit de hiervoor 

aangehaalde overwegingen, toch tot een gunstige watertoets besluit. De verzoekende partijen 

betrekken deze overwegingen niet in hun kritiek en tonen dus niet aan dat de watertoets, zoals 

uitgevoerd door de verwerende partij, onzorgvuldig, foutief of kennelijk onredelijk is. 

 

3. 

Het middel wordt in al zijn onderdelen verworpen. 

F. Zevende middel 
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Standpunt van de partijen 

Het middel wordt aangevoerd onder de titel “de bestreden omgevingsvergunning is in strijd 

met de geest van de bestaande stedenbouwkundige voorschriften”. 

 

De verzoekende partijen citeren een passus uit de motiveringsnota die is gevoegd bij de 

betrokken aanvraag, waarna ze kritiek leveren op het “megalomaan” project en de ruimtelijke 

inplanting ervan. De verzoekende partijen uiten kritiek op hoe de aanvrager het dossier 

voorstelt in de motivatienota. Ze houden voor dat het project niet ten voordele is van de 

bewoners maar enkel gericht is op winst. Ze stellen ook dat er geen nood zou zijn aan 

uitbreiding met twintig units, aangezien niet alle woningen in gebruik zijn. Vervolgens wijzen 

ze op de (negatieve) impact op de bezonning ’s avonds ter hoogte van hun percelen en de 

visuele hinder ten gevolge van het project. Omdat het project niet louter in assistentiewoningen 

voorziet maar ook in patio, welkomstplein en tussentuin gaat het volgens de verzoekende 

partijen over een megalomaan infrastructuurproject, waarbij een afzonderlijk seniorendorp 

wordt gecreëerd binnen de bestaande ruimtelijke context waardoor artikel 13 van het RUP 

wordt geschonden, te meer omdat uit de toelichting bij dit artikel zou volgen dat de huidige 

woonfunctie dient te primeren op de uitbreiding van de bestaande gemeenschapsvoorziening.  

 

De verzoekende partijen vervolgen dat de geest van de bestaande stedenbouwkundige 

voorschriften wordt geschonden wegens onverenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving 

en met de goede plaatselijke aanleg. Vervolgens stellen ze dat met een aantal hinderaspecten 

geen rekening werd gehouden (impact op wooncomfort en privacy omwonenden, lichthinder, 

geluidshinder) en dat er geen enkel maatschappelijk draagvlak is voor het project. Bovendien 

betogen de verzoekende partijen ook hier nog bijkomend dat hun bezwaren niet op ernstige 

wijze worden weerlegd.  

 

In de wederantwoordnota stellen de verzoekende partijen nog (samengevat), met verwijzing 

naar wat ze in hun wederantwoordnota bijkomend stellen over hun vijfde middel (de 

vermeende schending van artikel 2 en 5 van het RUP), dat het RUP enkel op tijdelijke wijze 

een zonevreemde constructie  toelaat, en dus enkel een bestendiging/ regularisatie van de 

bestaande constructies beoogde met maximaal een beperkte uitbreiding. De woonfunctie zou 

primeren op de ‘tijdelijke gemeenschapsvoorziening’ op het terrein. Ze zien dit ook bevestigd 

door het ‘voorbehoud’ dat door het vorige gemeentebestuur werd geformuleerd bij de opmaak 

van het RUP en de ‘bevolen milderende maatregelen’. Het megalomaan project met uitbreiding 

in de tuin, ‘in tweede bouworde’ zou bijgevolg niet beantwoorden aan het doel van het RUP.  
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Beoordeling door de Raad 

Er moet andermaal op gewezen worden dat de Raad, als wettigheidsrechter, enkel kan 

toekomen om een betoog te beoordelen indien het een ontvankelijk middel omvat, hetgeen 

betekent dat de verzoekende partijen rechtsschendingen moeten aanvoeren en deze 

ontwikkelen/aantonen. 

 

Het betoog, zoals het kan begrepen worden, omvat voor het overgrote deel enkel eigen visie 

van de verzoekende partijen waarbij het duidelijk is dat ze het aangevraagde project niet 

kunnen appreciëren. Ze geven daarbij wel aan dat artikel 13 van het RUP zou zijn geschonden, 

zonder de motieven van de bestreden beslissing daarbij te betrekken. Ze voeren ook aan dat 

de “geest” van de stedenbouwkundige voorschriften zou zijn geschonden, zonder aan te geven 

welke stedenbouwkundige voorschriften ze daarbij bedoelen. De enkele bewering dat het 

aangevraagde project niet verenigbaar zou zijn met de onmiddellijke omgeving, toont niet aan 

dat de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in de bestreden beslissing niet deugdelijk 

zou zijn.  

 

De verzoekende partijen slagen er in hun betoog niet in om gegronde wettigheidskritiek aan 

te voeren. 

 

Er moet ook op gewezen worden dat de vereisten van de formele motiveringsverplichting zoals 

die volgen uit de Motiveringswet niet zover reiken dat ze een vergunningverlenend 

bestuursorgaan, dat uitspraak doet in administratief beroep, verplichten tot het punt per punt 

beantwoorden van de beroepsargumenten. Het volstaat dat de verwerende partij in haar 

vergunningsbeslissing duidelijk en op afdoende wijze de redenen aangeeft die haar beslissing 

verantwoorden, zodat een belanghebbende zich met kennis van zaken kan verweren tegen 

de beslissing. De verzoekende partijen tonen niet aan dat dit niet het geval zou zijn. 

 

Het voorgaande volstaat om het middel te verwerpen zodat er geen noodzaak is om de 

exceptie van de tussenkomende partij te onderzoeken. 

 

De dupliek van de verzoekende partijen in de wederantwoordnota over het verbod om de 

uitbreiding op te richten in tweede bouwlijn ‘in de tuin’ is een herhaling van de dupliek over het 

vijfde middel, waarvan de Raad hoger vaststelde (onder randnummer 6 bij de bespreking van 

het vijfde middel) dat deze onontvankelijk is, gezien deze een andere wending geeft aan de 

kritiek zoals uiteengezet in het verzoekschrift. Dit oordeel geldt hier evenzeer. 
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De vraag of een middel(onderdeel) onontvankelijk is, moet worden beoordeeld op grond van 

de uiteenzettingen in het verzoekschrift. Een onontvankelijke, want op onvoldoende heldere 

wijze toegelichte onwettigheid, kan in de wederantwoordnota niet worden geremedieerd. Waar 

de verzoekende partijen pas in hun wederantwoordnota concreet invullen waarom de geest 

van het RUP zou worden geschonden, geven ze dan ook evenzeer een onontvankelijke 

nieuwe wending aan het middel.  

 

Het middel wordt verworpen. 

G. Achtste middel 

Standpunt van de partijen 

Het middel wordt gevoerd onder de titel “de bestreden omgevingsvergunning is in strijd met 

het omgevingsvergunningsbesluit”. 

 

De verzoekende partijen zetten uiteen dat de aanvrager in het verleden een laakbare houding 

kan verweten worden over het grondgebruik en ook de verkavelingsvoorschriften heeft 

geschonden waardoor wateroverlast is ontstaan. Verder stellen ze dat er geen ‘voortoets’ of 

‘passende beoordeling’ werd gedaan, waarna ze een ‘exemplatieve’ opsomming geven van 

de inbreuk op de vereiste van een kwalitatief en onderbouwd onderzoek naar de impact op 

alle omgevingsfactoren in de bestreden omgevingsvergunning onder de titel ‘het grondgebruik’ 

en ‘wonen’. Ze stellen nog bijkomend dat ‘de ingeroepen rechtsgrond’ niet op ernstige wijze 

wordt weerlegd in de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partijen voegen niets wezenlijks toe in hun wederantwoordnota. 

 

Beoordeling door de Raad 

Indien een middel niet op een heldere wijze is uiteengezet moet een verzoekende partij 

aanvaarden dat het door de Raad wordt beoordeeld zoals het kan worden begrepen. 

 

Het betoog onder dit middel lijkt te steunen op de veronderstelling dat het aangevraagde had 

moeten gepaard gaan met een passende beoordeling. Dat dit het geval zou zijn blijkt echter 

niet op evidente wijze uit de bestreden beslissing of uit de gegevens van het dossier. De 

verzoekende partijen laten ook na aan te voeren op welke elementen of gegevens ze steunen 

om tot die veronderstelling te komen. De verzoekende partijen voldoen niet aan hun stelplicht, 

waardoor het middel niet kan beoordeeld worden.  
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Het middel wordt verworpen. 

H. Negende middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen voeren aan dat “de bestreden omgevingsvergunning (…) 

onverenigbaar (is) met het maatschappelijk doel van de vzw Seviga”.   

 

Volgens de verzoekende partijen werd op een informatiesessie over het aangevraagd project 

door de bestuurders van de Lork aangegeven dat winstmaximalisatie wordt nagestreefd. Het 

heeft er volgens de verzoekende partijen toe geleid dat er terrassen worden voorzien op een 

plaats die inkijk tot gevolg heeft voor de buurtbewoners. Verder betogen de verzoekende 

partijen dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor het project, dat er geen noodzaak is 

voor uitbreiding, dat het project ook niet strookt met de Vlaamse beleidsvisie van spaarzaam 

omspringen met de ruimte, en evenmin met de visie dat de omslag moet worden gemaakt naar 

kleinschalige woonzorgcentra. De verzoekende partijen voeren nog bijkomend aan dat hun 

grief dat een omgevingsvergunning strijdig is met het maatschappelijk doel niet wordt betwist 

in het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. 

 

In hun wederantwoordnota stellen de verzoekende partijen nog (samengevat) dat serviceflats 

“op heden en dit reeds sedert enkele maanden na de betekening van de tussengekomen 

beslissing” bijkomend verhuurd worden aan jonge mensen in plaats van hulpbehoevende 

bejaarden en dat dit ook bevestigd wordt door een recente statutenwijziging van de 

tussenkomende partij. Ze menen in essentie dat dat de gemeenschapsfunctie van de 

serviceflats hierdoor werd beëindigd, terwijl deze (niet-hulpbehoevende) doelgroep/ dit publiek 

ook vreemd is aan de bestemming “gemeenschapsvoorzieningen”. Daardoor wordt het RUP 

geschonden. Ze leiden daaruit ook af dat de “voorliggende aanvraag bijgevolg niet langer 

louter betrekking heeft op een uitbreiding van de bestaande functie van dit woonzorgcentrum”. 

 

Beoordeling door de Raad 

Er moet opnieuw op gewezen worden dat de Raad enkel kan toekomen aan een beoordeling 

ten gronde van een middel, indien het ontvankelijk kan worden bevonden. 

 

De verzoekende partijen zetten niet uiteen welke rechtsregel of beginsel ze geschonden 

achten. Dit kan evenmin afgeleid worden uit het betoog dat ze voeren. 
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Er moet ook niet ingegaan worden op de aanvullende kritiek van de verzoekende partijen in 

de wederantwoordnota, die immers niet kan dienen om voor het eerst argumentatie aan te 

voeren die neerkomt op een nieuw ‘middel’. De verzoekende partijen werpen voor het eerst 

op dat het RUP geschonden wordt, omdat de gemeenschapsfunctie intussen (na tussenkomst 

bestreden beslissing) verdwenen of toch minstens aan het uitdoven is, hetgeen een nieuw en 

dus onontvankelijk middel is. Het bijkomend ‘middel’ is bovendien ook om een andere reden 

onontvankelijk, aangezien het niet om de wettigheid van de bestreden beslissing gaat, maar 

slaat op vermeende stedenbouwkundige inbreuken/ misdrijven in hoofde van de 

tussenkomende partij. Dit betreft een zaak van handhaving, waarvoor de Raad niet bevoegd 

is. 

 

Het middel wordt verworpen. 

I. Tiende middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen voeren een schending aan van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

In een eerste onderdeel voeren ze een schending aan van het motiveringsbeginsel, waarin ze 

in essentie uiteenzetten dat uit niets blijkt dat er een maatschappelijke noodzaak is tot 

uitbreiding van de Lork met 20 wooneenheden. Ze geven daarbij aan dat het bestaande aantal 

wooneenheden niet volledig wordt ingevuld. De “blauwe inkleuring” in het RUP achten de 

verzoekende partijen niet voldoende ter verantwoording van het project. Een onderzoek naar 

de maatschappelijke noodzaak is volgende de verzoekende partijen nodig vanuit de schaars 

geworden bouwgronden. De verzoekende partijen stellen dat de bestreden beslissing een 

terugkeer vormt naar betonnen zinloze constructies. Ze betogen ook dat het project geen 

meerwaarde biedt voor de bewoners van de serviceflats, maar in het teken staat van 

winstmaximalisatie. Tenslotte voegen ze er nog aan toe dat volgens het meest recente beleid 

van de Vlaamse regering een omslag moet gemaakt worden naar kleinschalige wooncentra. 

 

In het tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen een schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Ze herhalen dat ze niet op de hoogte werden gebracht van het 

verdere verloop van de eerste vergunningsaanvraag. Ze zetten verder uiteen dat ze inmiddels 

weten dat de aanvraag werd ingetrokken door de aanvrager, waarna ze stellen dat er geen 

sprake is van een objectieve en onafhankelijke beoordeling door het gemeentebestuur van de 
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aanvragen die in het verleden door de aanvrager zijn gedaan. De verzoekende partijen geven 

vervolgens het relaas van hoe ze kennis kregen van de beslissing genomen in eerste 

administratieve aanleg over de betrokken aanvraag. Ze herhalen ook nog dat het plan voor de 

ondergrondse parking aan het aanvraagdossier werd toegevoegd na het openbaar onderzoek, 

waardoor ze er geen bezwaren over konden indienen. De verzoekende partijen verwijzen 

verder naar hun uiteenzetting onder het eerste middel. 

 

In fine van hun betoog stellen de verzoekende partijen nog dat de “ingeroepen rechtsgrond” 

niet wordt weerlegd in de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partijen voegen niets wezenlijk toe in de wederantwoordnota. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De bestreden beslissing is een beslissing van de verwerende partij in haar hoedanigheid als 

orgaan van het actief bestuur. In die hoedanigheid moet de verwerende partij niet alle 

bezwaren en opmerkingen die tijdens de voorafgaande administratieve procedure werden 

geformuleerd, beantwoorden. Het volstaat dat ze in de beslissing op duidelijke en afdoende 

wijze aangeeft door welke, met de ruimtelijke ordening verband houdende redenen, deze is 

verantwoord.  

 

De verzoekende partijen voeren wel aan dat er in de bestreden beslissing niets gemotiveerd 

wordt over de noodzaak tot uitbreiding, maar verliezen uit het oog dat er pas sprake kan zijn  

van een verplichting tot formele motivering van een bepaald aspect van de aanvraag indien er 

voor de verwerende partij een verplichting tot beoordeling van dit aspect bestaat. Het is de 

Raad niet duidelijk op grond van welke regelgeving de verzoekende partijen van oordeel zijn 

dat er voor de verwerende partij een verplichting bestaat om te oordelen of er een 

maatschappelijke nood bestaat aan bijkomende assistentiewoningen, vooraleer een 

vergunning te kunnen verlenen. 

 

2. 

Er is de Raad geen enkele bepaling bekend die een aanvrager verbiedt om een nieuwe 

aanvraag in te dienen en te verzaken aan een eerder ingediende aanvraag. De formele 

motiveringsplicht houdt niet in dat in de beslissing de historiek van de aanvragen wordt 

uiteengezet, noch dat uitdrukkelijk wordt ingegaan op de redenen tot vervanging van de 

aanvraag. Er is de Raad ook geen bepaling of beginsel bekend die een vergunningverlenende 
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overheid zou verplichten om derde belanghebbenden in kennis te stellen van een verzaking 

aan een vergunningsaanvraag. 

 

3. 

Voor het overige is de uiteenzetting onder het middel een herhaling van eerder aangevoerde 

middelen en kan verwezen worden naar de bespreking daarvan. 

 

Het middel wordt verworpen. 

VI. 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 hun vraag 

om een rechtsplegingsvergoeding kan niet worden ingegaan. 

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partij te 

laten. Ze beslist zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaat voor haar 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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VII. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van de vzw SEVIGA is ontvankelijk. 

 

2. Het beroep wordt verworpen. 

 

3. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, bepaald 

op 1000 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

4. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 27 januari 2022 door de vierde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vierde kamer, 

Chana GIELEN Nathalie DE CLERCQ 
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