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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 3 februari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0445  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0363-A 

 

Verzoekende partij Frederic DEQUEECKER 

 

vertegenwoordigd door mr. Katia BOUVE met woonplaatskeuze 

te 8420 De Haan, Mezenlaan 9 

 

Verwerende partij het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de 

Vlaamse regering 

 

vertegenwoordigd door mr. Veerle TOLLENAERE met 

woonplaatskeuze te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 25 januari 2021 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 14 december 2020, waarmee aan de 

verzoekende partij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor de bouw en exploitatie 

van een pluimveehouderij voor 23.150 slachtkuikenouderdieren (omgevingsnummer: 

2019102795). 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de Leidend Ambtenaar van het 

Departement Omgeving tegen de beslissing van de deputatie van de provincie West-

Vlaanderen van 9 juli 2020 ingewilligd. 

 

Het project ligt in 8691 Alveringem (Leisele) aan de Stavelestraat 20 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 5, sectie C, perceelnummer 315A, 316, 317, 318B, 318C, 319C en 377. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in.  

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 14 oktober 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 16 december 2019 vraagt de verzoekende partij een omgevingsvergunning aan voor de 

bouw en exploitatie van een nieuwe pluimveehouderij voor 23.150 slachtkuikenouderdieren 

gelegen in 8691 Alveringem (Leisele) aan de Stavelestraat 20. 

 

Het perceel ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (gewestplan ‘Diksmuide-

Torhout’). Het perceel ligt ook in de overdruk van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Solitaire Vakantiewoningen Westhoek’. Dat plan bepaalt geen stedenbouwkundige 

voorschriften die relevant zijn voor de aanvraag. 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 4 februari 2020 tot en met 4 maart 2020. Er worden geen 

bezwaarschriften ingediend.  

 

De provinciale omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) stelt in haar advies van 10 

april 2020 vast dat ze niet gunstig kan adviseren. Op 4 juni 2020 dient de verzoekende partij 

nog een aanvullende nota in naar aanleiding van de vergadering van de POVC op 12 juni 

2020. De POVC adviseert op 12 juni 2020 om de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen verleent op 9 juli 2020 een 

omgevingsvergunning aan de verzoekende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de Leidend Ambtenaar van het Departement Omgeving op 12 

augustus 2020 bestuurlijk beroep aan bij de verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Alveringem adviseert op 21 

september 2020 voorwaardelijk gunstig. 
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Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 6 oktober 2020 gunstig. 

 

De afdeling GOP (Ruimte en Milieu) van het Departement Omgeving adviseert op 8 november 

2020 ongunstig. 

 

Na de hoorzitting van 24 november 2020 adviseert de gewestelijke 

omgevingsvergunningscommissie (hierna GOVC) op 11 december 2020 (met 

minderheidsstandpunt van het Departement Landbouw en Visserij) om het beroep in te willigen 

en de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 14 december 2020 gegrond en weigert een 

omgevingsvergunning. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van:  

 

- artikel 1, eerste lid van het Eerste Aanvullend Protocol op het EVRM; 

- de artikelen 10, 11 en 16 Gw.; 

- het gewestplan Diksmuide-Torhout; 

- de artikelen 11.4.1 en 15.4.6.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende 

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

(hierna Inrichtingsbesluit); 

- de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen (hierna Motiveringswet); 

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name de motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel. 
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1.1. 

In een eerste middelonderdeel voert de verzoekende partij een schending aan van de artikelen 

11.4.1 en 15.4.6.1 van het Inrichtingsbesluit en verwijst ze daarbij naar de Omzendbrief van 8 

juli 1997 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen. Daaruit blijkt 

volgens haar dat een beoordeling in het kader van de landschapswaarde vooral een kwestie 

is van nagaan of er bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd naar 

landschapsinkleding, gebruikte materialen, bouwhoogte, bouwvolume, plaats van inplanting 

en dergelijke meer. De agrarische bestemming mag niet verboden worden, laat staan dat er 

een de facto bouwverbod voor agrarische constructies zou ontstaan in landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied. De toets aan het esthetisch criterium wordt volgens de 

verzoekende partij gesteund op drie pijlers, het bestaand landschap, het voorwerp van de 

aanvraag en het toekomstig landschap. Verder dient de vergunningverlenende overheid een 

eigen, in concreto beoordeling te maken van het esthetisch aspect. De verzoekende partij 

verwijst naar haar aanvullende nota van 19 november 2020 waarin ze een zeer nauwgezette 

omschrijving van de aanvraag, het omliggende landschap rond het perceel (onmiddellijke en 

ruime omgeving), het betrokken perceel als deel van het landschap en van de huidige toestand 

van het perceel, heeft gegeven.  

 

1.2. 

De bestreden beslissing geeft in het licht van de replieknota volgens haar op niet afdoende 

wijze een al te summiere omschrijving van het landschap, het landschapsschoon in globo en 

haar beeldbepalende kenmerken en relicten, en van de bebouwing in de omgeving. De 

bestreden beslissing verwijst al te beperkend naar de rechtspraak van de Raad en de Raad 

van State dat bestaande storende ingrepen geen afdoende motivering kunnen vormen voor 

een verdere aantasting van de landschapswaarden. Ook wordt er geen weergave gemaakt 

van de manier waarop het betrokken perceel in zijn huidige toestand zich verhoudt tot het 

landschap waarvan het deel uitmaakt. Er is geen sprake van een opname van de 

referentietoestand of huidige toestand van het landschap (behoudens een te beperkende 

omschrijving van de open westelijke richting) in de bestreden beslissing. Waar dan wel over 

het open landschap wordt gesproken, wordt het bufferend effect van de populierenrij 

genegeerd. De aanvraag zoals toegelicht in de replieknota wordt volgens de verzoekende 

partij dan ook niet zorgvuldig getoetst bij de beoordeling van de landschappelijke impact. De 

bestreden beslissing is niet redelijk, zorgvuldig of afdoende gemotiveerd.  

 

Specifiek voor wat betreft het argument schaalgrootte, haalt de verzoekende partij de brochure 

“Agrarische architectuur in Vlaanderen” aan, die verwijst naar de schaalvergroting als 
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bestaande evolutie in de landbouw en het feit dat deze geïncorporeerd wordt in het landschap 

en niet noodzakelijk een negatieve impact heeft.  

 

1.3. 

De verzoekende partij meent verder ook voldoende flankerende maatregelen genomen te 

hebben zoals het materiaalgebruik, lage nokhoogtes, inplanting,… en een integratie van het 

gebouw in het omliggende landschap. De verschijningsvorm van het bedrijf is dezelfde als die 

in de omgeving (woonhuis, erf, loods/loodsen, stal/stallen). Het bedrijf gedraagt zich dus in het 

landschap als de in de omgeving bestaande, zelfs grootschaligere bedrijven. Bovendien zijn 

de bedrijven volgens haar eigen aan en kenmerkend voor het landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied. Er zou binnen de aanvraag ook sprake zijn van een eenvoudige maatvoering 

in harmonieuze verhoudingen waarbij er ook herhalende ritmische elementen voorkomen 

zoals de dwarse profielen in de zijgevel. De kroonlijst- en nokhoogte worden beperkt gehouden 

zoals vermeld door de GOVC en de GOP-stedenbouw, maar volgens haar weggelaten in de 

bestreden beslissing. Verder zou er in de aanvraag sprake zijn van een evenwicht tussen het 

landschap dat niet totaal ongerept is en het functioneel zijn van de landbouwgebouwen. Deze 

elementen uit het dossier worden evenwel niet door de verwerende partij meegenomen in de 

esthetische toets en de bestreden beslissing. Omtrent het materialengebruik is de bestreden 

beslissing verder niet voldoende omvattend en de verwijzing naar de erfgoedwaarde zou niet 

afdoende zijn gelet op het feit dat het Agentschap Onroerend Erfgoed zich niet verzet en er 

dus kennelijk geen erfgoedwaarden in het gedrang komen.  

 

1.4. 

De bestreden beslissing weegt het integratieplan verder niet af en verwijst te makkelijk naar 

de rechtspraak van de Raad en de Raad van State inzake de “groene muur”. Nochtans is er 

ook rechtspraak van de Raad die de in concreto toets voorop stelt, waarbij de 

vergunningverlenende overheid de verplichting zou hebben om aan te tonen dat het 

landschapsintegratieplan niet volstaat. Ze komt evenwel niet tot een oordeel over de mate 

waarin het integratieplan zou kunnen leiden tot een gepaste integratie.  

 

1.5.  

Het opzet van de verzoekende partij, met name landschapsontwikkeling zou verder ook zijn 

genegeerd in de bestreden beslissing zonder oog te hebben voor het toekomstig landschap 

en dit op basis van standaardmotieven. 
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In het licht van het voorgaande, verwijst de verzoekende partij ook naar de visie van de 

burgemeester binnen de POVC en het minderheidsstandpunt van het Departement Landbouw 

en Visserij, waaraan de verwerende partij ongemotiveerd zou zijn voorbijgegaan.  

 

1.6. 

In een tweede middelonderdeel voert de verzoekende partij in essentie aan dat ze ten gevolge 

van de bestreden beslissing het slachtoffer is geworden van een ongelijke behandeling. 

Hiervoor verwijst ze naar een recente, gelijkaardige zaak die wel aanleiding heeft gegeven tot 

de afgifte van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een kippenfokkerij te 8630 

Veurne, Westmoerstraat 1, op minder dan 10 km ten zuidoosten van het in de bestreden 

beslissing betrokken perceel. De reden hiervoor is dat de Leidend Ambtenaar van het 

Departement Omgeving in dat dossier niet in administratief beroep is gegaan. De beslissing 

had betrekking op een aanvraag - gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied - tot 

oprichting van 4 pluimveestallen met eiersorteerlokaal en bureel voor 48.000 slachtkuikens, 

met een gelijkaardig ongunstig advies van GOP en minderheidsstandpunt van het 

Departement Landbouw en Visserij binnen de ongunstig adviserende POVC. Doordat de 

verwerende partij nu mee stapt in de houding van het Departement Omgeving, maakt ze zich 

deze ongelijkheid eigen in haar beslissing, niettegenstaande de verzoekende partij op de 

mogelijke strijdigheid met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel had gewezen in haar 

replieknota.  

 

1.7. 

In een derde middelonderdeel voert de verzoekende partij in essentie aan dat de bestreden 

beslissing een niet geoorloofde inperking van haar eigendomsrecht uitmaakt. Ze verwijst naar 

de andere middelonderdelen en het tweede middel en meent aangetoond te hebben dat haar 

aanvraag ongeoorloofd beoordeeld wordt niet in overeenstemming te zijn met de 

gewestplanbestemming en de goede ruimtelijke ordening en dat er sprake is van een 

schending van het gelijkheidsbeginsel. Niettegenstaande beperkingen in het algemeen belang 

kunnen, meent ze dat er geen enkele wettige reden voorligt die zou kunnen verhinderen dat 

ze in het bezit komt van een omgevingsvergunning voor haar zone-eigen inrichting. 

 

2.1. 

De verwerende partij wijst met betrekking tot het eerste middelonderdeel op de stelplicht en 

bewijslast van de verzoekende partij. Ze citeert de bestreden beslissing en meent dat in deze 

beslissing het landschap en de impact van de aanvraag met landschapsintegratieplan op de 

landschapskenmerken afdoende wordr onderzocht en gemotiveerd. Met verwijzing naar de 

rechtspraak van de Raad voegt de verwerende partij daar aan toe dat ze niet verplicht is op 
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elk beroepsargument te antwoorden. Waar de verzoekende partij wijst op het “evenwicht” dat 

dient te worden gevonden tussen de schoonheidswaarde van het landschap en het functioneel 

zijn van de gebouwen, meent de verwerende partij dat de verzoekende partij zelf erkent dat er 

geen sprake is van een adequate integratie. De vraag van de verzoekende partij aan de Raad 

om tot een eigen beoordeling over te gaan op basis van het landschapsintegratieplan en de 

brochure “Agrarische Architectuur in Vlaanderen”, valt buiten de bevoegdheid van de Raad.  

 

De verwerende partij betwist tenslotte de interpretatie die de verzoekende partij in haar 

verzoekschrift geeft aan de rechtspraak van de Raad en de Raad van State. Bovendien zijn 

haar eigen verwijzingen naar de rechtspraak niet adequaat, daar waar de verwerende partij in 

die uitspraken tot het oordeel kwam dat er een integratie van het bedrijf voorlag. Aan de hand 

van het landschapsintegratieplan tracht de verwerende partij nog aan te tonen dat er 

daadwerkelijk sprake is van een groene muur die de aangevraagde stal moet verbergen. 

 

2.2. 

De verwerende partij wijst met betrekking tot het tweede middelonderdeel wederom op de 

stelplicht en bewijslast van de verzoekende partij. Ze meent dat het door de verzoekende partij 

aangehaalde dossier niet vergelijkbaar is, gelet op het feit dat het om 4 stallen gaat voor 48.000 

slachtkuikens en in het voorliggende geval om 1 stal voor 23.000 slachtkuikenouderdieren. Er 

blijkt volgens haar in ieder geval niet dat een horizontaal uitgerekte wand zou voorliggen van 

126 meter, een nieuwbouw van 3.750 m² of een op eenzelfde manier diep insnijden in het 

open landschap. Evenmin wordt naar de bouwtypologie of de materialen verwezen en nog 

minder naar de bestaande gebouwen. 

 

2.3. 

De verwerende partij stelt met betrekking tot het derde middelonderdeel dat de weerlegging 

van de eerste twee onderdelen, het derde onderdeel onderuit haalt. Er wordt volgens haar niet 

aannemelijk gemaakt dat de verwerende partij met de genomen weigeringsbeslissing andere 

belangen heeft willen dienen dan het algemeen belang, waardoor er geen sprake is van een 

ongeoorloofde inperking van de eigendomsbelangen van de verzoekende partij. 

 

3.1. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota ze dat ze geen beoordeling van de 

esthetische toets door de Raad vraagt. Er is evenwel sprake van een waslijst aan 

dossierelementen nopens de esthetische verenigbaarheid, die geen antwoord verkrijgen in de 

bestreden beslissing. Ze erkent dat alle opmerkingen niet punt per punt dienen te worden 

beantwoord door de verwerende partij, maar er moet volgens haar vastgesteld worden dat de 
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verwerende partij op niets antwoordt en belangrijke dossierstukken (zoals het landschappelijk 

integratieplan) buiten elke inhoudelijke beoordeling laat. Voor wat dat laatste betreft, komt de 

verwerende partij in haar antwoordnota inhoudelijk niet verder dan te stellen dat de 

aangevraagde stal een ‘horizontale uitgerekte wand’ zal doen ontstaan in het landschap, terwijl 

abstractie wordt gemaakt van de maatregelen die de verzoekende partij wenst te nemen om 

de constructie landschappelijk optimaal te integreren (in een gebied waar binnen de straal van 

enkele kilometers dan weer dergelijke stallen zonder enig probleem werden vergund). Welke 

‘landschapswaarden’ er verstoord worden door de landschappelijk geïntegreerde 

nieuwbouwstal, wordt in de antwoordnota niet geduid (nog los van de vaststelling dat in het 

andere geval er sprake is van een motivering a posteriori).  

 

Waar de verwerende partij stelt dat niet kan gesteund worden op de brochure “Agrarische 

architectuur in Vlaanderen” (2008), verliest ze volgens de verzoekende partij dan weer uit het 

oog dat de publicatie van de hand komt van één van haar eigen organen, met name de 

Vlaamse Bouwmeester. Het betreft volgens de verzoekende partij dus een beleidsdocument 

zonder verordenende kracht, maar één dat niet zonder motivering terzijde kan geschoven 

worden. De verzoekende partij begrijpt verder niet welk argument de verwerende partij tracht 

te puren uit haar stelling dat er een evenwicht dient gezocht te worden tussen de 

schoonheidswaarde van het landschap en het functioneel zijn van de landbouwgronden. Er 

moet volgens haar rekening gehouden worden met de kenmerken van het landschap en de 

kenmerken van dit landschap moeten visueel worden afgeschermd. Daarmee zet ze enkel de 

inhoud van de door de vergunningverlenende overheid door te voeren beoordeling uiteen.  

 

Tenslotte stelt ze dat een in het aanvraagdossier beschikbaar integratieplan steeds in concreto 

dient beoordeeld te worden in het kader van de esthetische toets. Waar de verwerende partij 

het integratieplan niet opgenomen heeft in de motivering van de bestreden beslissing, stelt ze 

in haar antwoordnota dat het landschapsintegratieplan wel voorziet in een groene muur rond 

de nieuw te bouwen stal. Deze motivering had volgens de verzoekende partij in de bestreden 

beslissing moeten staan en is flagrant onjuist. Dit blijkt volgens haar afdoende uit het 

landschapsintegratieplan zelf en de beschrijving in de aanvullende replieknota van 19 

november 2020. Deze gedetailleerde en omstandige uiteenzetting van de voorziene 

landschappelijke integratie wordt door de verwerende partij niet ontmoet of beoordeeld, ook 

niet in de antwoordnota. 

 

3.2. 

Met betrekking tot het tweede middelonderdeel, stelt de verzoekende partij dat het bedrijf 

waarvan sprake in het analoge dossier aansluit op het landschappelijk waardevol agrarisch 
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gebied van het betrokken perceel. Ze geeft verder nog aan dat het in dat dossier om vier stallen 

ging met telkens een lengte van 110 m en een breedte van 15,6 m of een gezamenlijke 

oppervlakte van 7832,03 m2. Dit maakt de dossiers volgens haar niet onvergelijkbaar, maar 

duidt eerder het feit dat de verwerende partij een inconsequent beleid voert. 

 

De verzoekende partij stelt zich met betrekking tot het derde middelonderdeel niet te beroepen 

op een subjectief recht op een vergunning. Ze meent evenwel dat er geen enkel beletsel 

bestaat op planologisch noch ruimtelijk vlak tegen de vergunningverlening. In die 

omstandigheden komt het alsnog weigeren van de vergunning over als een niet legitieme 

beperking van het eigendomsrecht. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partij voert in haar eerste middelonderdeel in essentie aan dat de verwerende 

partij de aanvraag ten onrechte onverenigbaar acht met de planologische bestemming, met 

name het landschappelijk waardevol agrarisch gebied zoals vastgesteld in het gewestplan 

Diksmuide-Torhout. In het bijzonder zou de verwerende partij op niet afdoende gemotiveerde, 

onredelijke en onzorgvuldige wijze tot het besluit komen  dat het aangevraagde niet 

bestaanbaar is met de voorschriften van het Inrichtingsbesluit. Er is geen omschrijving van de 

referentietoestand, of huidige toestand van het landschap, enkel een verwijzing naar het open 

landschap in het westen waaraan de aanvraag getoetst wordt. Voor wat betreft de toestand in 

de andere windrichtingen wordt louter opgemerkt dat deze niet totaal ongerept is. Er is geen 

omschrijving van de typische landschapselementen en relicten. Het landschapsschoon in 

globo wordt niet geduid, noch in welke mate het integratieplan zou kunnen leiden tot een 

gepaste integratie. Het opzet van de verzoekende partij, met name landschapsontwikkeling 

zou zijn genegeerd en dit op basis van standaardmotieven en zonder haar replieknota, de visie 

van de burgemeester in de POVC en het minderheidsstandpunt van het Departement 

Landbouw en Visserij in ogenschouw te nemen.  

 

De verzoekende partij voert in haar tweede middelonderdeel in essentie een schending van 

het gelijkheidsbeginsel aan. Hiervoor verwijst ze naar een recente, gelijkaardige zaak die wel 

aanleiding heeft gegeven tot een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een 

kippenfokkerij te 8630 Veurne, Westmoerstraat 1, op minder dan 10 km ten zuidoosten van 

het in de bestreden beslissing betrokken perceel. De reden hiervoor is dat de leidend 

ambtenaar van het Departement Omgeving in dat dossier niet in administratief beroep is 
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gegaan en dat in huidig dossier wel heeft gedaan. Die beslissing had betrekking op een 

aanvraag - gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied - tot oprichting van 4 

pluimveestallen met eiersorteerlokaal en bureel voor 48.000 slachtkuikens, met een 

gelijkaardig ongunstig advies van GOP en minderheidsstandpunt van het Departement 

Landbouw en Visserij binnen de ongunstig adviserende POVC. Doordat de verwerende partij 

meestapt in de houding van het Departement Omgeving en het administratief beroep heeft 

ingewilligd, maakt ze zich deze ongelijkheid eigen in haar beslissing, niettegenstaande de 

verzoekende partij op de mogelijke strijdigheid met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel had 

gewezen in haar replieknota.  

 

In een derde middelonderdeel voert de verzoekende partij in essentie aan dat de bestreden 

beslissing een niet geoorloofde inperking van haar eigendomsrecht uitmaakt. Ze verwijst naar 

de andere middelonderdelen en het tweede middel en meent aangetoond te hebben dat de 

verwerende partij ten onrechte heeft geoordeeld dat haar aanvraag niet in overeenstemming 

is met de gewestplanbestemming en de goede ruimtelijke ordening en dat er sprake is van 

een schending van het gelijkheidsbeginsel. Niettegenstaande beperkingen in het algemeen 

belang kunnen, meent ze dan ook dat er geen enkele wettige reden voorligt die zou kunnen 

verhinderen dat ze in het bezit komt van een omgevingsvergunning voor haar aanvraag. 

 

2. Relevante regelgeving 

 

2.1 

Artikel 11.4.1 van het Inrichtingsbesluit bestemt de agrarische gebieden voor de landbouw in 

de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten 

de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens 

verblijfsgelegenheid voor zover die een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en 

eveneens para-agrarische bedrijven. Artikel 15.4.6.1 van het Inrichtingsbesluit bepaalt: 

 

“De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen 

gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In 

deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met 

de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het 

landschap niet in gevaar brengen.” 

 

Uit de combinatie van voormelde voorschriften volgt dat de toelaatbaarheid van aangevraagde 

handelingen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op grond van een tweevoudig 

criterium getoetst moet worden: ten eerste een planologisch criterium dat vereist dat de 



 

RvVb - 11 

overheid nagaat of de te vergunnen handelingen in overeenstemming zijn met de bestemming 

van agrarisch gebied, en ten tweede een esthetisch criterium, dat inhoudt dat de bedoelde 

werken in overeenstemming zijn met de eisen ter vrijwaring van het landschap. 

 

De beoordeling van het esthetisch criterium veronderstelt daarbij een concreet onderzoek van 

(1) de kenmerken van het landschap, (2) de specifieke kenmerken van de aanvraag en (3) van 

de vraag of de aanvraag in het betreffende landschap kan worden ingepast. 

 

Met betrekking tot het esthetisch criterium moet de bestreden beslissing dan ook de motieven 

vermelden op basis waarvan de vergunningverlenende overheid beslist waarom de aanvraag 

al dan niet de schoonheidswaarde van het landschap vrijwaart, en dus een formele motivering 

over de (on)verenigbaarheid van de aangevraagde constructies met de schoonheidswaarde 

van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Die motieven moeten in feite juist en 

juridisch pertinent zijn, duidelijk vermeld worden in de bestreden beslissing zelf en duidelijk en 

afdoende weergeven waarom de bevoegde overheid de beslissing genomen heeft.   

 

Het komt de Raad niet toe om zijn beoordeling van de bestaanbaarheid van de aanvraag met 

de schoonheidswaarde van het betrokken gebied in de plaats te stellen van die van de 

verwerende partij. In het kader van het hem opgedragen wettigheidstoezicht kan hij enkel 

nagaan of de motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen deze wettig 

kunnen verantwoorden. De Raad is derhalve enkel bevoegd om na te gaan of de 

vergunningverlenende overheid in haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens en of ze op grond van die feiten in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat de 

aanvraag de schoonheidswaarde van het landschap al dan niet in gevaar brengt. 

 

2.2 

Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM luidt als volgt: 

 

“Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan 

niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de 

voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht. 

De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat 

heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom 

te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen 

of andere heffingen of boeten te verzekeren.” 
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Artikel 16 Gw bepaalt: 

 

“Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemene nutte, in de gevallen 

en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling”. 

 

Waar voormelde bepalingen bescherming bieden, niet alleen tegen een onteigening of 

eigendomsberoving, maar ook tegen elke verstoring van het genot van eigendom en elke 

regeling van het gebruik van eigendom, tast deze bescherming op geen enkele wijze het recht 

aan dat een overheid heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk acht om toezicht 

uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang. 

Noch artikel 16 Gw, noch artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM verleent een onbeperkt 

gebruik van eigendom.  

 

2.3 

Artikel 10 Gw bepaalt: 

 

“Er is in de Staat geen onderscheid van standen. 

De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen 

benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen 

worden gesteld. 

De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.” 

 

Artikel 11 Gw bepaalt: 

 

“Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie 

verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten 

en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.” 

 

Het gelijkheidsbeginsel kan maar geschonden zijn als in rechte en in feite vergelijkbare 

situaties ongelijk werden behandeld, zonder dat die ongelijke behandeling op een objectief 

criterium berust en in redelijkheid verantwoord is, of als in rechte en in feite onvergelijkbare 

situaties gelijk werden behandeld zonder dat die gelijke behandeling op een objectief criterium 

berust en in redelijkheid verantwoord is. De verzoekende partij dient in haar verzoekschrift met 

concrete en precieze gegevens de schending van het gelijkheidsbeginsel aan te tonen. De 

toets aan het gelijkheidsbeginsel houdt in dat de vergelijking betrekking heeft op 

rechtssituaties die het gevolg zijn van het handelen van eenzelfde overheid. 
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2.4 

De artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet bepalen dat elke eenzijdige rechtshandeling met 

individuele strekking die uitgaat van een bestuur en beoogt rechtsgevolgen te hebben voor 

één of meer bestuurden of voor een ander bestuur, in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat deze 

afdoende moeten zijn.  

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de genomen beslissing gedragen wordt door 

motieven die in feite juist en juridisch aanvaardbaar zijn. Dat betekent onder meer dat die 

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

de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld werden, en dat de motieven pertinent moeten zijn en 

de beslissing juridisch moeten kunnen verantwoorden. Bij het uitoefenen van die bevoegdheid 

moet de verwerende partij het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel respecteren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, als onderdeel van de materiële motiveringsplicht, vereist dat de 

verwerende partij haar beslissing zorgvuldig moet voorbereiden en dus moet baseren op 

werkelijk bestaande en concrete feiten, die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat een recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn 

zodat de rechtszoekende in staat is zijn rechtshandeling op voorhand in te schatten en waarbij 

deze moet kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur. 

 

3. Concrete beoordeling van het middel 

 

a) Eerste middelonderdeel 

 

3.1 

Er is geen betwisting tussen de partijen over de ligging van de aanvraag in landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied. Het loutere feit dat in de bestreden beslissing hierbij naar het 

gewestplan Roeselare-Tielt verwezen wordt - eerder dan Diksmuide-Torhout - heeft geen 

impact op de inhoud van de bestreden beslissing en betreft een louter materiële vergissing. 

Zoals werd uiteengezet onder randnummer 2.1 heeft de ligging in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied tot gevolg dat de toelaatbaarheid van de aangevraagde handelingen moet 

worden getoetst aan een tweevoudig criterium, namelijk een planologisch en een esthetisch 

criterium.   
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Waar de aanvrager verwijst naar de Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en 

de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, moet vastgesteld worden 

dat hoewel deze omzendbrief geen bindend karakter heeft, hij wel tot doelstelling heeft om 

een uniforme toepassing van het Inrichtingsbesluit door de verschillende geledingen van het 

bestuur mogelijk te maken. Waar de verzoekende partij de esthetische toets aan de hand van 

deze omzendbrief evenwel voorstelt als een kwestie waarbij voornamelijk dient te worden 

nagegaan of er bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd, gaat ze evenwel voorbij 

aan de duidelijke tekst van het Inrichtingsbesluit. Alle handelingen en werken mogen worden 

uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, “voor zover 

zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen” (eigen nadruk door de 

Raad). Er zit geen rangorde vervat tussen de planologische toets enerzijds en de esthetische 

toets anderzijds. Hoewel de overdruk als ‘landschappelijk waardevol’ op zich inderdaad niet 

belet dat in het gebied met deze overdruk ontwikkelingen plaatsgrijpen die verenigbaar zijn 

met de onderliggende bestemming - er is aldus geen sprake van een verbod inzake de 

agrarische bestemming dan wel een de facto bouwverbod voor agrarische constructies - 

vereist deze bewuste overdruk wel een bijkomende esthetische toetsing. Zelfs wanneer een 

aanvraag verenigbaar is met de gewestplanbestemming agrarisch gebied, kan de aanvraag 

toch nog worden geweigerd wanneer de handelingen of werken afbreuk doen aan de 

schoonheidswaarde van het landschap. De vergunningverlenende overheid dient daartoe een 

eigen beoordeling te maken.  

 

3.2 

De verzoekende partij voert verder aan dat er sprake is van een schending van de 

motiveringsplicht aangezien ze in haar replieknota van 19 november 2020 heeft gewezen op 

belangrijke aspecten dan wel dat deze elementen aan bod gekomen zijn via het gunstig 

(minderheids)advies van het Departement Landbouw en Visserij (in tweede administratieve 

aanleg en binnen de GOVC). Tevens wijst ze op de stellingnames van de burgemeester van 

Alveringem binnen de POVC en stelt ze dat op al deze elementen geen antwoord wordt 

geboden in de bestreden beslissing. De verzoekende partij zet haar replieknota in dat licht 

tegenover de bestreden beslissing. Met de verwerende partij stelt de Raad echter vast dat de 

motiveringsplicht die op de verwerende partij rust niet vereist dat de verwerende partij ieder 

argument dat lopende de administratieve (beroeps)procedure wordt opgeworpen expliciet en 

punt voor punt moet weerleggen. In dat opzicht faalt het betoog van de verzoekende partij 

naar recht.  
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3.3 

De verzoekende partij kan verder evenmin worden bijgetreden waar ze stelt dat er in de 

bestreden beslissing geen referentietoestand van het landschap zou zijn opgenomen in de 

bestreden beslissing. De verwerende partij omschrijft de locatie van de hoevesite en de 

omgeving in de bestreden beslissing als volgt:  

 

 “De omgeving van de aanvraag wordt gekenmerkt door een landbouwzone met verspreide 

 compacte bebouwing van boerderijen en een beperkt aantal zonevreemde woningen.  

 

De hoevesite zelf bestaat uit een woning en een viertal landbouwgebouwen en wordt via private 

toeritten ontsloten op zowel de Beverenstraat (afstand circa 500 m) als de Stavelestraat (afstand 

circa 300 m). De meest nabije vreemde woning bevindt zich op circa 220 m van de nieuw 

aangevraagde moederdierenstal.”  

 

Uit deze omschrijving van de locatie en omgeving blijkt duidelijk dat de verwerende partij zich 

een beeld heeft kunnen vormen van de bestaande site en de omgeving. De verzoekende partij 

maakt niet aannemelijk dat deze omschrijving van de projectlocatie en de nabije omgeving 

foutief zou zijn.  

 

3.4 

Daar waar de verzoekende partij aanhaalt dat er met geen woord concreet wordt gerept over 

de impact van de aanwezigheid van de vergunde constructie op het plaatselijk landschap dan 

wel de impact en inpasbaarheid van de aanvraag, kan ze evenmin gevolgd worden. De 

verwerende partij stelt immers in de bestreden beslissing het volgende: 

 

“Door de aanvraag er een aanzienlijke horizontaal uitgerekte wand (126 m lang) ontstaat in het 

landschap. Hierdoor wordt de landschappelijke impact van de kippenstal onmiskenbaar. Het 

open landschap ten westen van de ingenomen akkergrond wordt hierdoor visueel aangetast. 

De nieuwbouwstal wordt ingeplant ten zuiden van de bestaande hoeve en snijdt hierdoor diep 

in op het open landschap. Van een compacte inplanting is dus allesbehalve sprake. Het 

landschapsintegratieplan doet geen afbreuk aan deze vaststelling. (…) De voorgestelde 

nieuwbouw (3.750 m²) betreft een grote schaalvergroting tegenover de bestaande hoeve met 

bijgebouwen. Evenmin wordt aangesloten bij de bestaande hoeve. De bouwtypologie en de 

gebruikte materialen van de stal (grijze betonpanelen, te vergrijzen houten planchetten, stalen 

grijze bardage) stemt zeker niet overeen met de vroegere bebouwing met het oorspronkelijke 

metselwerk en pannendak. Hierdoor, maar vooral door de grote omvang van het complex ten 

opzichte van de huidige toestand, wordt de schoonheidswaarde van het landschap ernstig 

verstoord”  
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Hieruit blijkt dat de verwerende partij zich ten volle bewust is van de bestaande hoeve en de 

nieuwe omvang van het complex hieraan aftoetst, maar dat ze de inplanting ten zuiden van de 

hoeve en in plaats van de schuur niet verenigbaar acht met het open landschap. Het is de 

inplanting, lengte en oppervlakte die maakt dat er geen sprake is van een compacte inplanting. 

Het feit dat de verzoekende partij, met verwijzing naar haar replieknota aanhaalt dat er naar 

aanleiding van de inplanting en vormgeving een uitgebreid alternatievenonderzoek is gebeurd, 

doet daaraan niet af. Ze toont niet aan dat er sprake is van een kennelijk onredelijk dan wel 

onzorgvuldig oordeel, maar doet met haar verwijzing naar de replieknota louter blijken van een 

tegengesteld standpunt. Eénzelfde vaststelling geldt voor wat betreft de tegengestelde visies 

inzake materiaalgebruik, wat gelet op voormeld citaat een bijkomend motief van 

onverenigbaarheid in ondergeschikte orde vormt. 

 

Voor wat betreft het element schaalgrootte, zou de verwerende partij uit het oog verliezen dat 

de schaalvergroting een realiteit is, zoals omschreven in de brochure “Agrarische Architectuur 

in Vlaanderen”, waar volgens de verzoekende partij als beleidsdocument rekening mee dient 

te worden gehouden en die niet zonder motivering terzijde kan worden geschoven gelet op het 

feit dat deze uitgaat van één van de organen van de verwerende partij. Binnen de uitoefening 

van haar discretionaire bevoegdheid bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening mag 

de verwerende partij onder bepaalde voorwaarden rekening houden met welbepaalde 

beleidsdocumenten. De door de verzoekende partij opgeworpen kritiek, in de mate deze 

betrekking heeft op het hierboven aangehaalde beleidsdocument, heeft derhalve eerder te 

maken met de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Het esthetisch criterium, vervat 

in artikel 15.4.6.1 van het Inrichtingsbesluit is echter te onderscheiden van een beoordeling of 

de aanvraag in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening zoals bepaald in 

artikel 4.3.1, § 2 VCRO. De verwijzing door de verzoekende partij naar de brochure “Agrarische 

Architectuur in Vlaanderen” kan derhalve niet tot de conclusie leiden dat de verwerende partij 

de bestaanbaarheid van het aangevraagde met het gewestplanvoorschrift landschappelijk 

agrarisch gebied op onwettige wijze zou hebben beoordeeld.   

 

3.5 

De Raad voegt hier nog aan toe dat de verzoekende partij er een selectieve lezing van de 

bestreden beslissing op nahoudt waar ze stelt dat het landschap geen ongerept gebied betreft 

en waar ze voorhoudt dat de verwerende partij uitsluitend rekening heeft gehouden met het 

landschap in westelijke richting. Inzake de omschrijving van het landschap en haar kenmerken, 

staat in de bestreden beslissing het volgende te lezen:  
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“De ruimere omgeving van de site bestaat uit een landbouwzone met verspreide bebouwing 

van boerderijen en een beperkt aantal zonevreemde woningen. Het landschapsbeeld wordt 

gekenmerkt door een open zicht op de geëxploiteerde landbouwvelden. Er kan niet gesteld 

worden dat het een totaal ongerept gebied betreft, maar de aanwezigheid van de verspreid 

gelegen landbouwbedrijven op 200 m en meer van de bouwplaats en onderling is op zich geen 

argument om verdere negatieve ingrepen op het landschap te verantwoorden.”  

 

Het is duidelijk dat de verwerende partij de agrarische aard van de omgeving erkent, maar de 

landschapswaarde voornamelijk kadert in de openheid ervan. Niettegenstaande de 

verwerende partij de visuele impact op het westelijke landschap benadrukt, stelt ze immers 

meer algemeen dat het landschapsbeeld wordt gekenmerkt door open zichten op de 

landbouwvelden. Op basis van de stukken van het dossier kan niet besloten worden dat dit 

oordeel foutief, laat staan kennelijk onredelijk dan wel onzorgvuldig is, noch kan geoordeeld 

worden dat de sporadisch voorkomende groenelementen de verwerende partij hadden moeten 

doen besluiten tot het feit dat de schoonheidswaarde evenzeer in compartimentering gelegen 

was. 

 

Bovendien geeft de verwerende partij aan dat ze zich bewust is van de bebouwing in de 

omgeving op een minimale afstand van 200 m. Het feit dat de aanvrager de omgeving en het 

landschap in zijn replieknota uitgebreider en gedetailleerder omschrijft, doet niet anders 

besluiten. De inhoud van deze replieknota is op dit punt overigens in essentie beperkt tot een 

aan de bestreden beslissing tegengestelde visie. De verwijzing hiernaar in het verzoekschrift 

toont dan ook geen onzorgvuldigheid dan wel kennelijke onredelijkheid aan van de bestreden 

beslissing. 

 

3.6 

Verder voert de verzoekende partij vruchteloos aan dat de verwerende partij in de bestreden 

beslissing naar rechtspraak verwijst, maar het aangepast integratieplan en de doeltreffendheid 

ervan niet heeft beoordeeld. In de bestreden beslissing staat namelijk het volgende te lezen:  

 

“De nieuwbouwstal wordt ingeplant ten zuiden van de bestaande hoeve en snijdt hierdoor diep 

in op het open landschap. Van een compacte inplanting is dus allesbehalve sprake. Het 

landschapsintegratieplan doet geen afbreuk aan deze vaststelling”.  

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij zich in de bestreden beslissing niet heeft beperkt tot een 

verwijzing naar de rechtspraak en zonder concreet onderzoek besluit tot de onverenigbaarheid 

van de aanvraag niettegenstaande het landschapsintegratieplan. Het is voornamelijk de niet 

compacte en insnijdende inplanting en de “grote omvang” van het complex die de verwerende 
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partij tot de onverenigbaarheid met het esthetisch criterium doen besluiten. In dat verband 

toont de verzoekende partij ook niet aan dat de verwerende partij dieper moest ingaan op de 

eigenschappen van het landschapsintegratieplan dat, niettegenstaande een mogelijke 

mildering van de visuele impact, niet kan afdoen aan het feit dat diep wordt ingesneden in het 

open landschap. De verzoekende partij toont, ook in het licht van de dossierelementen van 

haar aanvraag zoals het aangepaste inplantingsplan en landschapsintegratieplan, niet aan dat 

de verwerende partij op dat vlak onjuist, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zou hebben 

geoordeeld. De rechtspraak van de Raad van State en de Raad waar de verzoekende partij in 

haar verzoekschrift naar verwijst, doet niet anders besluiten. 

 

3.7 

Tevergeefs verwijst de verzoekende partij tenslotte naar de door haar voorgestelde 

flankerende maatregelen en naar het gegeven dat de toekomstige toestand van het landschap 

zal verbeteren. Nog daargelaten het feit dat de verzoekende partij zich beperkt tot het innemen 

van een aan de bestreden beslissing tegengesteld standpunt, verliest ze uit het oog dat het 

voorwerp van de aanvraag op zich de schoonheidswaarde van het landschap niet in het 

gedrang mag brengen. Het betoog van de verzoekende partij dat ze flankerende maatregelen 

heeft genomen, betekent immers nog niet dat de nieuw op te richten gebouwen ook 

verenigbaar zijn met het landschappelijk waardevol gebied. Zoals hierboven overigens wordt 

vastgesteld, is de verwerende partij op basis van de stukken van het dossier niet op onjuiste 

wijze, laat staan op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze tot het besluit gekomen dat 

het aangevraagde de toets aan het esthetisch criterium niet doorstaat.   

 

Het minderheidsstandpunt van het Departement Landbouw en Visserij waar de verzoekende 

partij nog naar verwijst, doet niet anders besluiten. Voor zover in dit advies wordt gewezen op 

de aanwezigheid van landbouwbedrijven binnen het landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied, wijst de Raad erop dat het reeds aangetaste karakter van de omgeving geen grond 

kan zijn om het landschappelijk waardevolle karakter van het betrokken agrarisch gebied nog 

verder aan te tasten of om de verenigbaarheid met de schoonheidswaarde van het landschap 

te verantwoorden. De toets aan het esthetisch criterium blijft onverkort gelden. Een 

tegengesteld oordeel zou ingaan tegen de essentie van de evenzeer toekomstgerichte 

overdruk als landschappelijk waardevol gebied waarop de verzoekende partij zich beroept. De 

door het gewestplan aan een bepaald gebied gegeven bestemming is immers ook op de 

toekomst gericht, zeker wanneer die bestemming ertoe strekt de specifieke waarden van het 

gebied te vrijwaren en zelfs te ontwikkelen. De verwerende partij dient de betrokken aanvraag 

te beoordelen op haar eigen merites.  
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3.8 

De verzoekende partij slaagt er aldus niet in om aan te tonen dat de beoordeling van de 

verwerende partij foutief dan wel kennelijk onredelijk is. Het louter tegenspreken van de 

bestreden beslissing volstaat daartoe alleszins niet. Het feit dat de verzoekende partij naar 

aanleiding van het administratief beroep – zoals ze zelf aangeeft in haar wederantwoordnota 

- een “waslijst” aan argumenten heeft aangevoerd om de inpasbaarheid in het landschap te 

staven en zich hier uitput in een gedetailleerde oplijsting die geenszins afdoet aan de insnijding 

in het open landschap en de omvang van de moederdierstal, lijkt de stelling van de verwerende 

partij in voorliggende zaak eerder te bevestigen. 

 

Het eerste onderdeel wordt verworpen. 

 

b) Tweede middelonderdeel 

 

3.9 

De verzoekende partij verwijst voor wat betreft een vermeende schending van het 

gelijkheidsbeginsel naar een recente, gelijkaardige zaak die wel aanleiding heeft gegeven tot 

een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een kippenfokkerij te 8630 Veurne, 

Westmoerstraat 1. Die beslissing had betrekking op een aanvraag - gelegen in landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied - tot oprichting van 4 pluimveestallen met eiersorteerlokaal en 

bureel voor 48.000 slachtkuikens, met een gelijkaardig ongunstig advies van GOP en 

minderheidsstandpunt van het Departement Landbouw en Visserij binnen de ongunstig 

adviserende POVC. Ze stelt dat deze aanvraag gelegen is op minder dan 10 km ten zuidoosten 

van het in de bestreden beslissing betrokken perceel en dat de ongelijke behandeling volgt uit 

het feit dat de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving in dat dossier niet in 

administratief beroep is gegaan. Doordat de verwerende partij mee stapt in de houding van 

het Departement Omgeving, maakt ze zich deze ongelijkheid volgens de verzoekende partij 

eigen in haar beslissing, niettegenstaande de verzoekende partij op de mogelijke strijdigheid 

met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel had gewezen in haar replieknota. 

 

3.10 

Zoals reeds werd aangehaald onder randnummer 2.3 moet een verzoekende partij, wanneer 

ze een schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoert, met voldoende en precieze gegevens 

deze schending aannemelijk maken. Te dezen maakt de verzoekende partij een dergelijke 

schending echter niet voldoende aannemelijk. In tegenstelling tot wat de verzoekende partij 

lijkt te suggereren, volstaat het immers niet dat zowel het aanvraagperceel en de nabije 

omgeving als het perceel aan de Westmoerstraat 1 in Veurne en omgeving zich in 
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landschappelijk waardevol agrarisch gebied bevinden om te kunnen spreken van voldoende 

vergelijkbare situaties. Ook moeten onder meer de kenmerken van de onderscheiden 

aanvragen tot omgevingsvergunning en de specifieke landschappelijke karakteristieken in de 

beide gevallen voldoende vergelijkbaar zijn. In dezen laat de verzoekende partij na om aan te 

tonen dat minstens de specifieke landschappelijke eigenschappen in de nabijheid van het 

aanvraagperceel dezelfde zijn deze in de nabijheid van het perceel aan de Westmoerstraat 1, 

te 8630 Veurne. Het gegeven dat beide percelen zich op een afstand van minder dan 10 

kilometer van elkaar bevinden, volstaat daartoe niet. Alleen al om deze reden is het 

middelonderdeel te verwerpen.  

 

Het gelijkheidsbeginsel ontslaat de verwerende partij bovendien niet van haar plicht om de 

verenigbaarheid van de aanvraag met het esthetisch criterium na te gaan. De omstandigheid 

dat na de vaststelling van het gewestplan elders in het landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied nog bedrijfsgebouwen zijn vergund en dat de vergunningverlenende overheid moet 

worden geacht er toen vanuit te zijn gegaan dat deze verenigbaar waren met het 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied, ontslaat de vergunningverlenende overheid er 

dus niet van elke nieuwe aanvraag in concreto aan de hand van de specifieke kenmerken 

ervan te beoordelen, en te onderzoeken of deze de schoonheidswaarde van het landschap 

niet in gevaar brengt. Hetzelfde geldt voor de oefening die de leidend ambtenaar van het 

Departement Omgeving moet maken bij de beoordeling van de vraag of hij administratief 

beroep zal instellen tegen een in eerste administratieve aanleg door de deputatie verleende 

omgevingsvergunning in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Uit de in het verleden 

verleende vergunningen, respectievelijk uit het gegeven dat de leidend ambtenaar van het 

Departement Omgeving geen administratief beroep heeft aangetekend tegen een in het 

verleden verleende vergunning kan dan ook niet zonder meer worden afgeleid dat een nieuwe 

aanvraag op straffe van een schending van het gelijkheidsbeginsel ook moet worden geacht 

verenigbaar te zijn met het landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  

 

3.11 

Het tweede onderdeel wordt verworpen. 

 

c) Derde middelonderdeel 

 

3.12 

In een derde middelonderdeel stelt de verzoekende partij dat haar eigendomsrecht is 

geschonden. Ze koppelt deze schending aan de gegrondheid van het eerste en tweede 

middelonderdeel enerzijds en aan de gegrondheid van het tweede middel anderzijds.  
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Aangezien reeds is gebleken (1) dat de verwerende partij niet op een onjuiste, onzorgvuldige  

of kennelijk onredelijke wijze tot het besluit is gekomen dat het aangevraagde strijdig is met 

de gewestplanbestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied en (2) dat er geen 

schending van het gelijkheidsbeginsel voorligt, gaat het middelonderdeel uit van een foutieve 

premisse. Bijgevolg kan het niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing.  

 

3.13 

Het derde onderdeel wordt verworpen.  

B. Overige middelen  

1. 

Als de bestreden beslissing op verschillende motieven steunt, die de beslissing elk op zich 

kunnen verantwoorden, moet de verzoekende partij de onwettigheid van alle determinerende 

motieven aantonen, opdat tot vernietiging kan worden overgegaan. De ontstentenis van 

gegronde grieven tegen één van de determinerende weigeringsmotieven leidt noodzakelijk tot 

de vaststelling dat de bestreden beslissing onaangetast haar geldigheid bewaart, en dat iedere 

andere kritiek hierop in principe moet worden beschouwd als kritiek op een overtollig motief.  

 

2. 

Zoals blijkt uit de beoordeling van het eerste middel, maakt de verzoekende partij niet 

aannemelijk dat de beoordeling door de verwerende partij van de planologische 

verenigbaarheid foutief of kennelijk onredelijk is, dan wel niet afdoende gemotiveerd. In die 

optiek vormen het tweede en het derde middel kritiek op overtollige motieven, waarvan de 

gebeurlijke ontvankelijkheid en gegrondheid niet moet worden onderzocht omdat dit toch niet 

kan leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing. De beslissing wordt immers nog 

steeds gedragen door het determinerend weigeringsmotief inzake de onverenigbaarheid van 

de aanvraag met de gewestplanbestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

(artikel 4.3.1, §1, lid 1, 1°, a VCRO). De verzoekende partij heeft hierbij dan ook geen belang, 

omdat de verwerende partij de aanvraag ook in de hypothese dat deze kritiek gegrond zou 

worden verklaard nog steeds zal weigeren. 

 

3. 

De middelen worden verworpen. 
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V. 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 en de rechtsplegingsvergoeding zoals gevraagd door de 

verwerende partij, worden ten laste gelegd van de verzoekende partij. Op de vraag van de 

verzoekende partij om een rechtsplegingsvergoeding kan niet worden ingegaan. 
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VI. Beslissing  

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

2. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partij, bepaald 

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

verwerende partij, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 3 februari 2022 door de tiende kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tiende kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Christophe SMEYERS 
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