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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 17 februari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0479  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0564-A 

 

 

Verzoekende partij Benny PEETERS 

 

met woonplaatskeuze te 2550 Kontich, Eekhoven 9 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 22 april 2021 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 1 april 2021, waarmee aan de aanvrager een 

omgevingsvergunning wordt verleend voor het slopen van bestaande bebouwing, het bouwen 

van een appartementsgebouw met 30 wooneenheden en het bouwen van een 

appartementsgebouw met vijf wooneenheden (omgevingsnummer: 2020027061). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Kontich van 29 oktober 2020 

ongegrond verklaard. 

 

Het project ligt in 2550 Kontich aan de Mechelsesteenweg 200 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 1, sectie F, nummers 159F, 159G, 160K, 160L, 160R en 160T. 
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II. Rechtspleging  

De Raad verzoekt met een brief van 6 mei 2021 om het verzoekschrift tot vernietiging te 

regulariseren vanwege het niet ondertekenen daarvan. De verzoekende partij heeft op 10 mei 

2021 het verzoekschrift tot vernietiging geregulariseerd. 

 

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

verzoekende partij dient geen toelichtende nota in. 

 

De procespartijen werden voor de openbare zitting van 7 december 2021 opgeroepen. Ze 

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

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

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (hierna: 

Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 6 maart 2020 vraagt de aanvrager een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een 

bestaande constructie en de nieuwbouw van 35 appartementen, casco commerciële ruimte en 

ondergrondse parkeergarage, gelegen in Kontich aan de Mechelsesteenweg 200. 

 

Het aangevraagde project omvat in de eerste plaats het slopen van de aanwezige bebouwing 

binnen het projectgebied, bestaande uit een woning en meerdere magazijnen en loodsen. 

Vervolgens voorziet de aanvraag in de constructie van een gebouw met 30 wooneenheden 

(gebouw A) en een gebouw met vijf wooneenheden en een casco commerciële ruimte op de 

gelijkvloerse verdieping (gebouw B). Ten slotte omvat het aangevraagde project ook een 

ondergrondse parkeergarage bij de twee gebouwen.  

 

De percelen liggen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’. Dat plan bepaalt geen stedenbouwkundige 

voorschriften die relevant zijn voor de aanvraag. 

 

De percelen liggen in ‘woongebied’ (gewestplan ‘Antwerpen’).  

 

De aanvrager dient een eerste wijzigingsverzoek in op 3 april 2020, dat wordt aanvaard op 7 

april 2020. 
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Het openbaar onderzoek loopt van 4 mei 2020 tot en met 2 juni 2020. De verzoekende partij 

dient een van de vijf bezwaarschriften in.  

 

De aanvrager dient een tweede wijzigingsverzoek in op 28 augustus 2020. Het 

wijzigingsverzoek wordt op 1 september 2020 aanvaard, met de organisatie van een nieuw 

openbaar onderzoek. 

 

Het tweede openbaar onderzoek loopt van 3 september 2020 tot en met 2 oktober 2020. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Kontich verleent op 29 oktober 2020 een 

omgevingsvergunning aan de aanvrager.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 4 december 2020 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 5 maart 2021 om het beroep 

in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Er vindt een hoorzitting plaats op 9 maart 2021.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn aanvullend verslag op 25 maart 2021 om 

het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 1 april 2021 ongegrond en verleent een 

omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. Onderzoek van het enig middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) en d) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(hierna: VCRO); 

- artikel 63/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(hierna: Omgevingsvergunningsdecreet); 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij argumenteert dat de verwerende partij het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar tegenspreekt zonder dit afdoende te motiveren.  

 

In een eerste onderdeel wijst de verzoekende partij erop dat de provinciale 

stedenbouwkundige ambtenaar stelde dat de aanvraag strijdig is met artikel 4 ‘Uitsprongen uit 

het hellende dakvlak’ van de stedenbouwkundige verordening ‘Algemeen Bouwreglement’ van 

de gemeente Kontich (hierna: Algemeen Bouwreglement). Ze betoogt dat de verwerende partij 

voorstellen tot aanpassing door de aanvrager heeft genegeerd en een afwijking 

overeenkomstig artikel 4.4.1 VCRO goedkeurt, wat evenwel vermeden had kunnen worden. 

De verwerende partij ging volgens de verzoekende partij onzorgvuldig te werk door niet te 

motiveren waarom zij niet ingaat op het voorstel van de aanvrager om de dakkapellen bij het 

aangevraagde project te verlagen naar twee meter. De verwerende partij legt daartoe geen 

voorwaarden op, ondanks het feit dat de aanvrager dit zelf voorstelt. De verzoekende partij 

argumenteert bijkomend dat de verwerende partij enkel en alleen motiveert dat de 

overschrijding van de hoogte van de dakkapellen niet voor onaanvaardbare hinder zorgt.  

 

De verzoekende partij betoogt in een tweede onderdeel dat ook de afwijking van de terrassen 

op de eerste verdieping door de verwerende partij werd goedgekeurd, hoewel de provinciale 

omgevingsambtenaar had aangegeven dat deze op geen enkele geldige wijze konden worden 

toegekend omdat ze gelegen zijn buiten de maximale bouwdiepte van 15 meter. Daarbij citeert 

de verzoekende partij het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.  
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In een derde onderdeel betoogt de verzoekende partij dat de verwerende partij het verslag van 

de provinciale omgevingsambtenaar ook niet volgt met betrekking tot de inpasbaarheid met 

de goede ruimtelijke ordening. Volgens de verzoekende partij heeft de verwerende partij geen 

rekening gehouden met de nabije omgeving, met name de aanpalende woningen. De 

verwerende partij refereert in de bestreden beslissing naar de ruimere omgeving, meer 

bepaald de verder gelegen woningen op de Mechelsesteenweg, terwijl het aangevraagde 

project niet aan die straat grenst en zich midden in een villawijk bevindt volgens de 

verzoekende partij. Ook spreekt de verwerende partij nergens over de aanpalende supermarkt 

met beperkte hoogte en plat dak. Ze meent dat het refereren naar de ruimere omgeving een 

“subjectief gegeven” is en dat met die redenering “een gebouw zoals de Burj Khalifa midden 

in een villawijk” kan gebouwd worden. 

 

Met een vierde onderdeel betoogt de verzoekende partij dat de verwerende partij geen 

duidelijkheid verschaft over de functie van de gelijkvloerse verdieping van ‘gebouw B’. Naar 

de mening van de verzoekende partij noemt de verwerende partij de invulling van de 

gelijkvloerse verdieping als casco commerciële ruimte een materiële vergissing zonder 

evenwel aan te duiden wat de functie van deze ruimte dan wel is. De verzoekende partij 

argumenteert dat in een voorgaande vergunningsaanvraag de ruimte een bestemming als 

kinderdagverblijf zou krijgen, op vraag van en ten voordele van de gemeente, en betoogt dat 

de verwerende partij hier niet verder op ingaat. Ze wijst erop dat in de aanvraag wordt 

gesproken van een ‘rijlus kiss&ride’, waardoor de vraag kan worden gesteld of hier dan toch 

een kinderdagverblijf wordt voorzien. Daarbij meent de verzoekende partij dat de verwerende 

partij dit punt minimaliseert door het een materiële vergissing te benoemen. 

 

In een vijfde onderdeel argumenteert de verzoekende partij met verwijzing naar het verslag 

van de provinciale omgevingsambtenaar dat de verwerende partij geen rekening heeft 

gehouden met het gabarit van de aanpalende woningen bij het projectgebied (gelegen 

langsheen Eekhoven en Staf Van Elzenlaan). Het aangevraagde profiel sluit niet harmonieus 

aan bij de omliggende gebouwen. Bovendien wijkt de dakhelling van het achterste dakvlak van 

beide gebouwen af van de toegestane dakhelling tussen 35° en 55°. Door een beperkte 

dakhelling toe te staan wordt aan de achterzijde een kroonlijsthoogte voorzien boven de 

maximaal toegestane zeven meter. De verzoekende partij meent dat de verwerende partij 

eengezinswoningen zonder dakkapellen, zonder terrassen en zonder woongedeelte op de 

tweede en derde bouwlaag als referentiebeeld in aanmerking had moeten nemen. Volgens de 

verzoekende partij zal immers het woongedeelte op die twee bouwlagen voor hinder zorgen. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat de motivering in de bestreden beslissing over 

de verenigbaarheid met de geldende stedenbouwkundige voorschriften en de goede 

ruimtelijke ordening niet afdoende is. In het bijzonder meent de verzoekende partij dat de 

verwerende partij niet afdoende motiveert waarom ze een ander standpunt inneemt dan de 

provinciale omgevingsambtenaar. 

 

2. 

2.1 

Een omgevingsvergunning moet krachtens artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO worden 

geweigerd wanneer het aangevraagde onverenigbaar is met de stedenbouwkundige 

voorschriften, tenzij daarvan op rechtsgeldige wijze kan worden afgeweken. Het Algemeen 

Bouwreglement van Kontich bevat stedenbouwkundige voorschriften zoals bedoeld in de 

artikelen 1.1.2, 13° en 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO. 

 

Artikel 4.4.1, §1 VCRO bepaalt de perken waarbinnen de bevoegde overheid in een 

vergunning afwijkingen kan toestaan op stedenbouwkundige voorschriften. Het bepaalt dat de 

afwijkingen enkel betrekking mogen hebben op de perceelsafmetingen, op de afmetingen en 

de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen, en niet op de 

bestemming, de maximaal mogelijke vloerterreinindex en het aantal bouwlagen. Bovendien 

vereist artikel 4.4.1, §1 VCRO dat het om ‘beperkte’ afwijkingen gaat, wat inhoudt dat er geen 

afwijkingen mogen worden toegestaan die afbreuk doen aan de essentiële gegevens van het 

plan of de stedenbouwkundige verordening. 

 

Als uitzonderingsbepaling moet artikel 4.4.1, §1 VCRO restrictief worden geïnterpreteerd. Het 

verplicht de bevoegde overheid om bij toepassing ervan de essentiële keuzes van de 

planoverheid of de auteur van de stedenbouwkundige verordening te eerbiedigen.  

 

Artikel 4.4.1, §1 VCRO kan overigens alleen als rechtsgrond voor een afwijking worden 

overwogen als het plan of de verordening niet in een eigen afwijkingsregeling voorziet of als 

de toepassingsvoorwaarden daarvan niet vervuld zijn.  

 

Verder is de bevoegde overheid niet verplicht om gebruik te maken van de 

afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.1, §1 VCRO. Het behoort tot de discretionaire 
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bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid om een afwijkingsmogelijkheid al dan 

niet toe te passen. 

 

2.2 

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

als de aanvraag onverenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening. De overeenstemming 

met de goede ruimtelijke ordening wordt aan de hand van de in artikel 4.3.1, §2, eerste lid 

VCRO bepaalde beginselen beoordeeld.  

 

2.3 

De bevoegde overheid kan aan een omgevingsvergunning voorwaarden verbinden 

overeenkomstig artikel 71 Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 4.3.1, §1, tweede lid 

VCRO. 

 

Uit die laatste bepaling blijkt dat een vergunning in geval van onverenigbaarheid zoals bedoeld 

in het artikel 4.3.1, §1, eerste lid VCRO, geweigerd wordt, tenzij, luidens het tweede lid, in het 

geval er “[g]een onvolledige of vage aanvraag” voorligt, door het opleggen van voorwaarden 

“het recht en de goede ruimtelijke ordening gewaarborgd kan worden”. Houdt zo’n voorwaarde 

een aanpassing van de plannen in, dan is dat, luidens het derde lid, slechts mogelijk 

overeenkomstig artikel 30 Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

3. 

3.1 

Het eerste middelonderdeel heeft betrekking op de verleende afwijking van de 

stedenbouwkundige voorschriften voor de dakkapellen van het aangevraagde project. 

 

De verenigbaarheid van de dakkapellen met het Algemeen Bouwreglement wordt in het 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van 5 maart 2021 als volgt beoordeeld: 

 

“… 

Het project is niet in overeenstemming met de voorschriften van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening. 

 

Het project wordt getoetst aan het Algemeen Bouwreglement, goedgekeurd op 28 januari 2010. 

 

De aanvraag wijkt af van volgende stedenbouwkundige voorschriften: 

… 
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• Artikel 4 - Uitsprongen uit het hellende dakvlak (dakkapel) 

De uitsprongen uit het hellende dakvlak dienen zich te beperken tot 2/3 van de 

gevelbreedte en tot een maximum van 6m. Eveneens dienen de uitsprongen zich te 

beperken tot ½ van de dakhoogte. 

 

De dakhoogte bedraagt 4m. De dakkappellen in zowel gebouw A als B zijn 2,5m hoog. 

…” 

 

Het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van 25 maart 2021 overweegt over dit 

punt onder meer het volgende: 

 

“… 

Met betrekking tot de verschillende afwijkingen van het algemeen bouwreglement wordt enkel 

tegemoet gekomen aan artikel 4 (uitsprongen uit het hellend dakvlak) en artikel 18 

(voortuinstrook). De aanvrager is bereid de hoogte van de dakkapellen te beperken tot 2m en 

de rijlus kiss&ride en de parkeerplaatsen te schrappen. 

…” 

 

De bestreden beslissing motiveert de verenigbaarheid van de dakkapellen van het 

aangevraagde project met de stedenbouwkundige voorschriften als volgt: 

 

“… 

Het project is mits afwijking in overeenstemming met de voorschriften van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening. 

 

Het project wordt getoetst aan het Algemeen Bouwreglement, goedgekeurd op 28 januari 2010. 

… 

• Artikel 4 - Uitsprongen uit het hellende dakvlak (dakkapel) 

De uitsprongen uit het hellende dakvlak dienen zich te beperken tot 2/3 van de gevelbreedte en 

tot een maximum van 6m. Eveneens dienen de uitsprongen zich te beperken tot ½ van de 

dakhoogte. 

 

De dakhoogte bedraagt 4m. De dakkappellen in zowel gebouw A als B zijn 2,5m hoog. 

 

Ook hiervan kan in toepassing van art. 4.4.1 VCRO afgeweken worden. Het betreft een beperkte 

overschrijding en zal niet voor onaanvaardbare hinder zorgen. 

…” 
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3.2 

De verwerende partij beschikt als bevoegde overheid over een discretionaire bevoegdheid om 

bij een vergunningsaanvraag een afwijkingsmogelijkheid toe te passen dan wel een 

voorwaarde aan de vergunning te verbinden. Daarbij geldt dat een voorwaarde kan worden 

opgelegd om een vergunningsaanvraag in overeenstemming te brengen met het recht -

waaronder stedenbouwkundige voorschriften - of de goede ruimtelijke ordening.  

 

Een afwijkingsmogelijkheid zoals artikel 4.4.1, §1 VCRO kan slechts worden toegepast bij een 

beperkte afwijking van bepaalde stedenbouwkundige voorschriften of 

verkavelingsvoorschriften. 

 

De verzoekende partij viseert enkel en alleen de keuze van de verwerende partij om het 

aangevraagde project, in het bijzonder de dakkapellen daarvan, te vergunnen door middel van 

een afwijkingsmogelijkheid, in plaats van de aanpassingen die werden voorgesteld door de 

aanvrager te aanvaarden en voorwaarden op te leggen om de dakkapellen in 

overeenstemming te brengen met de stedenbouwkundige voorschriften. Zij betrekt evenwel 

de motivering in de bestreden beslissing niet in haar wettigheidskritieken. Nochtans vereist de 

stelplicht dat de verzoekende partij een betoog voert dat toegespitst is op de motivering in de 

bestreden beslissing. De verzoekende partij moet immers de wijze waarop de verwerende 

partij de geschonden geachte regelgeving en beginselen schendt, duidelijk en concreet 

uiteenzetten. De verzoekende partij voert niet aan, minstens maakt ze niet aannemelijk, dat 

de verwerende partij niet met toepassing van artikel 4.4.1, §1 VCRO rechtsgeldig kon afwijken 

van artikel 4 van het Algemeen Bouwreglement. Het komt niet aan de Raad toe om uit een 

betoog zelf af te leiden welke onregelmatigheden de verzoekende partij heeft bedoeld en 

vervolgens de middelen zelf te construeren.  

 

De beslissing om al dan niet voorwaarden, met inbegrip van beperkte planaanpassingen, op 

te leggen om een aanvraag alsnog in overeenstemming te brengen met het recht, behoort tot 

het wezen van de discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij. De motiveringsplicht 

van de verwerende partij gaat niet zover dat ze moet verantwoorden waarom zij een 

vergunningsaanvraag niet vergunt aan de hand van voorwaarden maar aan de hand van een 

afwijkingsmogelijkheid.  

 

4. 

4.1 

Het tweede middelonderdeel heeft betrekking op de beoordeling van de verenigbaarheid van 

de terrassen van met de stedenbouwkundige voorschriften met het Algemeen Bouwreglement. 
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De provinciale omgevingsambtenaar beoordeelt de overeenstemming van de terrassen in het 

aangevraagde project met het Algemeen Bouwreglement in zijn verslag van 5 maart 2021 als 

volgt: 

 

“… 

De aanvraag wijkt af van volgende stedenbouwkundige voorschriften: 

 

Artikel 3 - Uitsprongen uit de gevel en boven het maaiveld 

Tot op een hoogte van 3m boven het peil van het trottoir of van de openbare weg mogen 

constructieve elementen maximum 0,60m uitspringen voorbij het gevelvlak. Deze uitsprongen 

mogen de rooilijn nooit overschrijden. Boven deze hoogte mogen constructieve elementen 

maximum 0.60m uitspringen voorbij het gevelvlak, en moeten zij minimum 0,60m (horizontaal 

gemeten) van de trottoirrand verwijderd blijven. De uitsprongen uit het gevelvlak dienen zich te 

beperken tot 2/3 van de gevelbreedte en tot een maximum van 6m. 

 

Het ontwerp voorziet voor gebouw A aan de voorzijde en voor gebouw B aan de achterzijde een 

uitsprong van 1,2m (terras). 

… 

 

Artikel 26 - Buitenruimte 

Bij nieuwbouw en vernieuwbouw moet elke woonentiteit beschikken over een privaat bruikbare 

buitenruimte van ten minste 10% van de brutovloeroppervlakte van de woonentiteit die 

rechtstreeks toegankelijk is via de woonentiteit. Indien de woonentiteit gelegen is op een ander 

niveau dan het maaiveldniveau dient de buitenruimte binnen de toegestane bouwdiepte geldend 

voor de betreffende bouwlaag voorzien te worden. 

[afbeelding] 

 

De terrassen op de 1e verdieping van gebouw A zijn deels gelegen buiten de maximale 

bouwdiepte van 15m en de terrassen achteraan gebouw B op de 1e verdieping zijn zelfs volledig 

gelegen buiten de toegestane bouwdiepte. 

…” 

 

In het aanvullend verslag van 25 maart 2021 beoordeelt de provinciale omgevingsambtenaar 

dit onderdeel van de aanvraag als volgt: 

 

“… 

De terrassen springen nog altijd 1,2m uit de gevel en bevinden zich (deels) buiten de maximaal 

toegestane bouwdiepte van 15m. In de voorschriften is niet voorzien dat de geveluitsprongen 
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van de voor- en achtergevel gecombineerd mogen worden. Daarnaast heeft het terras van het 

appartement 1.2 in gebouw B een breedte van 6,4m wat meer is dan de toegestane 6m. 

…” 

 

De verwerende partij motiveert in de bestreden beslissing de verenigbaarheid van de terrassen 

in de aanvraag met het Algemeen Bouwreglement als volgt: 

 

“… 

Artikel 3 - Uitsprongen uit de gevel en boven het maaiveld + artikel 26 - Buitenruimte 

Tot op een hoogte van 3m boven het peil van het trottoir of van de openbare weg mogen 

constructieve elementen maximum 0,60m uitspringen voorbij het gevelvlak. Deze uitsprongen 

mogen de rooilijn nooit overschrijden. Boven deze hoogte mogen constructieve elementen 

maximum 0.60m uitspringen voorbij het gevelvlak, en moeten zij minimum 0,60m (horizontaal 

gemeten) van de trottoirrand verwijderd blijven. De uitsprongen uit het gevelvlak dienen zich te 

beperken tot 2/3 van de gevelbreedte en tot een maximum van 6m. 

Bij nieuwbouw en vernieuwbouw moet elke woonentiteit beschikken over een privaat bruikbare 

buitenruimte van ten minste 10% van de brutovloeroppervlakte van de woonentiteit die 

rechtstreeks toegankelijk is via de woonentiteit. Indien de woonentiteit gelegen is op een ander 

niveau dan het maaiveldniveau dient de buitenruimte binnen de toegestane bouwdiepte geldend 

voor de betreffende bouwlaag voorzien te worden. 

 

Volgens de definities in artikel 1 is een uitbouw een gedeelte van een gebouw, dat uitspringt 

t.o.v. de gevel of het dakvlak van dit gebouw. De uitbouw kan gesloten zijn of open, bijvoorbeeld 

onder de vorm van een terras. 

 

Artikel 3 is van toepassing op constructieve elementen van een gebouw die uitspringen ten 

opzichte van het gevelvlak. 

 

In de voorschriften wordt niet bepaald dat er enkel in de voorgevel een uitsprong kan zijn en dat 

de uitsprongen van de verschillende gevelvlakken niet gecombineerd mogen worden. In 

principe kan langs elke gevel een uitsprong van 60cm worden voorzien maar kan er ook langs 

1 zijde een uitsprong van 1,2m voorzien worden zoals in de aanvraag. 

 

De terrassen van de gebouwen bevinden zich (deels) buiten de toegestane 15m maar wel 

binnen de toegestane geveluitsprongen. De voorschriften voorzien immers dat de uitbouwen 

kunnen voorzien worden onder de vorm van een open terras. 

 

De uitsprongen dienen zich wel te beperken tot 2/3 van de gevelbreedte en tot een maximum 

van 6m. Aan de 2/3-norm is voldaan maar het terras van het appartement 1.2 in gebouw B heeft 

een breedte van 6,4m. 
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Hiervan kan in toepassing van art. 4.4.1 VCRO afgeweken worden. Het betreft een beperkte 

overschrijding en is nodig om te voldoen aan de minimale oppervlakte (10% van de bruto-

vloeroppervlakte) van de buitenruimte. Aangezien de terrassen zich enkel op de 1e verdieping 

bevinden en niet voor onaanvaardbare hinder zorgen kan de afwijking toegestaan worden. 

…” 

 

4.2 

In het verzoekschrift tot vernietiging beperkt de verzoekende partij zich louter en alleen tot het 

citeren van de passage in het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van 5 maart 

2021 over artikel 26 van het Algemeen Bouwreglement, en de stelling dat “wetgeving 

gerespecteerd [moet] worden, ook door de deputatie”.  

 

De verzoekende partij betrekt de motieven in de bestreden beslissing over de mogelijkheid om 

met toepassing van artikel 3 van het Algemeen Bouwreglement en artikel 4.4.1, §1 VCRO toch 

een vergunning af te leveren, niet in haar betoog. Ze maakt dan ook niet aannemelijk dat de 

verwerende partij kennelijk onredelijk heeft gehandeld door alsnog artikel 4.4.1, §1 VCRO toe 

te passen.  

 

5. 

5.1 

Het derde en vijfde middelonderdeel heeft betrekking op de inpasbaarheid van het 

aangevraagde project in de omgeving, de bouwhoogte, het bouwprofiel en de afwijking van de 

toegelaten dakhelling. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar beoordeelt de overeenstemming van het aangevraagde 

project met artikel 23 ‘Toegelaten hoogte’ en de voorgeschreven dakhelling van het Algemeen 

Bouwreglement en de goede ruimtelijke ordening in het verslag van 5 maart 2021 als volgt: 

 

“… 

De aanvraag wijkt af van volgende stedenbouwkundige voorschriften: 

… 

Artikel 23 - Toegelaten hoogte 

§1. De nokhoogte van een stedenbouwkundig vergunningsplichtige constructie mag langsheen 

de volgende straten en pleinen maximum 13m zijn (= max. 4 bouwlagen): St. Jansplein, N1 

(tussen Antwerpsesteenweg en Mechelsesteenweg), St. Martinusstraat, Gemeenteplein en 

Stationsplein. In de overige delen van de gemeente mag de nokhoogte van een 

stedenbouwkundig vergunningsplichtige constructie maximum 11m zijn (= max. 3 bouwlagen). 
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Voorgaande maximale nokhoogten worden slechts toegestaan waar het stedenbouwkundig 

toelaatbaar is en met respect voor de buurpanden. Ofwel wordt het gabariet van het buurpand 

gevolgd ofwel is er een verantwoorde overgang. 

§2. Onverminderd §1 mag de kroonlijsthoogte niet lager zijn dan de laagste referentiehoogte én 

niet hoger zijn dan de hoogste referentiehoogte. Bovendien moet er steeds een harmonieuze 

aansluiting bestaan tussen de naastliggende gebouwen met verschillende hoogte. 

[afbeelding] 

 

De aanvraag voorziet voor beide gebouwen een nokhoogte van 11m en een kroonlijsthoogte 

van 7m aan de voorzijde. 

 

Voor het gebouw B dat langsheen de Mechelsesteenweg is gelegen, is een nokhoogte van 11m 

aanvaardbaar gelet op het gabarit van de aanpalende woning nr. 198 dat eveneens een 

nokhoogte heeft van 11m. De andere gebouwen langsheen de Mechelsesteenweg hebben 

voornamelijk 2 bouwlagen met een hellend dak. 

 

Het gebouw A is gelegen in het binnengebied waarbij dient gekeken te worden naar de profielen 

van de woningen langsheen Eekhoven en Staf van Elzenlaan. De gebouwen langsheen deze 

straten betreffen allen eengezinswoningen met hoofdzakelijk 1 bouwlaag onder hellend dak. 

Links van de aanvraag is een supermarkt aanwezig met een hoogte van 4m en een plat dak. 

Het ontwerp met 2 bouwlagen en een nokhoogte van 11m en houdt bijgevolg onvoldoende 

rekening met de profielen van de gebouwen op de aanpalende percelen. 

 

Een kroonlijsthoogte van 7m is hoger dan waarneembaar is in de onmiddellijke omgeving. Het 

merendeel van de panden langsheen de Mechelsesteenweg hebben een kroonlijsthoogte van 

circa 6m. De woningen langsheen Eekhoven en Staf van Elzenlaan hebben een beperkte 

kroonlijsthoogte. Het aangevraagde profiel sluit niet harmonieus aan bij de omliggende 

gebouwen. 

 

Bovendien wijkt de dakhelling van het achterste dakvlak van beide gebouwen af van de 

toegestane dakhelling. Volgens de grafische voorschriften van het artikel dient deze te liggen 

tussen de 35° en 55°. In de voorschriften van artikel 33 wordt eveneens vermeld dat bij 

zadeldaken de hellingshoek tussen de 35° en 55° dient te bedragen. Door het achterste dakvlak 

van de gebouwen uit te werken met een beperkte helling wordt er aan de achterzijde een 

kroonlijsthoogte voorzien boven de maximaal toegestane 7m zoals blijkt uit onderstaande 

zijgevelaanzichten. 

[afbeeldingen] 

… 

 

SCHAAL, RUIMTEGEBRUIK, BOUWDICHTHEID, VISUEEL-VORMELIJK 
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De aanvraag voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van de schaal, het 

ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel vormelijke elementen. 

 

De aanvraag werd eerder in het verslag getoetst aan de bepalingen van de stedenbouwkundige 

verordening “Algemeen bouwreglement”. Deze voorschriften zijn voldoende gedetailleerd en 

worden geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven. 

 

Er dient dan ook verwezen te worden naar de eerder geformuleerde ongunstige beoordeling 

aan verschillende artikels van de gemeentelijke verordening en tevens de 

afwijkingsmogelijkheid van art. 4.4.1. VCRO. 

 

De inpasbaarheid van de aanvraag dient in eerste instantie getoetst te worden aan de 

bestaande toestand op de aangrenzende percelen en bij uitbreiding naar verder gelegen 

percelen in de nabije en ruimere omgeving. 

 

De schaal van het gebouw langsheen de Mechelsesteenweg zoekt enigszins wel aansluiting 

met de aanpalende woning rechts door eenzelfde nokhoogte aan te houden. 

 

Het profiel van het gebouw in het achterliggend binnengebied houdt echter geen rekening met 

de context van de omgeving en met de naburige profielen. De realisatie van een project in een 

ingesloten binnengebied dient met respect voor de omliggende percelen te gebeuren. 

Achteraan en op de rechts aanpalende percelen staan eengezinswoningen ingeplant. Er wordt 

een gebouw voorzien met een lengte van circa 83m met 2 bouwlagen en een dakverdieping. 

Door de vele uitbouwen in het voorste dakvlak en een lichte helling van het achterste dakvlak 

komt de dakverdieping eerder over als een volwaardige 3e bouwlaag. Dit volume is te 

grootschalig t.o.v. deze aanpalende woningen gelet op hun gabarit dat hoofdzakelijk bestaat uit 

1 bouwlaag met een hellend dak. Het gebouw dient qua volume en schaal aan te sluiten op de 

bestaande bebouwing op de onmiddellijk aanpalende percelen. Met dit ontwerp is er sprake van 

een aanzienlijke schaalbreuk. 

 

Dergelijk omvangrijk volume wijkt sterk af van de waarneembare omgevingstoestand. De 

gebouwen met een grotere footprint in de omgeving, zijnde enerzijds de supermarkt links van 

de aanvraag en anderzijds de fitness en het magazijn ter hoogte van nr. 192 hebben een 

beperkte hoogte en zijn afgewerkt met een plat dak. 

 

Het aangevraagde mag niet leiden tot onverenigbare situaties in de omgeving zoals ook werd 

bepaald in de voorschriften van het algemeen bouwreglement. 

 

… 
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De aanvraag voorziet in totaal 35 woongelegenheden, een woningdichtheid die beduidend 

hoger is dan de woningdichtheid in de onmiddellijke omgeving. De bijkomende druk op de 

woonomgeving is verhoudingsgewijs groot ten opzichte van de bestaande situatie waarbij de 

onmiddellijke omgeving gekenmerkt wordt door een lagere graad van bewoning. Een dergelijke 

hoge graad van woondichtheid is kenmerkend voor het centrum van een gemeente. De 

aanvraag is eerder gelegen aan de rand van de kern en dient rekening te houden met de 

bestaande ruimtelijke context. Een graduele overgang door kleinschaligere, minder dense 

bebouwing te voorzien is hier wenselijk. 

 

Het voorzien van een kroonlijsthoogte van 7m, de grote hoeveelheid aan dakuitbouwen en de 

beperkte dakhelling van het achterste dakvlak zijn noodzakelijk om voldoende woonkwaliteit te 

bieden voor de verschillende afzonderlijke woonentiteiten die de aanvrager wenst te voorzien 

in de dakverdieping. De aanvraag voorziet in een maximalisatie van de bouwmogelijkheden die 

echter niet inpasbaar is in de omgeving.  

 

Het voorliggende project overschrijdt zowel qua schaal als woondichtheid de draagkracht van 

het perceel en de omgeving. 

…” 

 

Aansluitend beoordeelt de provinciale omgevingsambtenaar deze elementen in het verslag 

van 25 maart 2021 onder meer als volgt: 

 

“… 

De beroeper refereert in zijn aanvullende nota naar de 1e vergunningsaanvraag inzake de 

voorziene hoogte van de gebouwen. 

Huidige aanvraag verschilt van de 1e aanvraag voornamelijk inzake de inrichting van het 

achterliggende gebied. Het voorliggende ontwerp voorziet 1 groot gebouw daar waar er bij de 

1e aanvraag sprake was van 3 gebouwen (2 meergezinswoningen en 4 gekoppelde 

eengezinswoningen). De gebouwen bij de oorspronkelijke aanvraag hadden weliswaar 

eveneens een kroonlijsthoogte van 7m en een nokhoogte van 11m maar de bouwdiepte 

bedroeg maximum 13,42m en 15m inclusief de uitpandige terrassen. Het voorste en achterste 

dakvlak had eenzelfde helling waarin verschillende dakuitbouwen werden voorzien. 

 

Het initieel verslag van de POA over de 1e aanvraag was ongunstig. Hierin werd o.a. vermeld 

dat de dakuitbouwen van de 2 meergezinswoningen de maximale breedte overschrijden en dat 

de 3e bouwlaag te zwaar overkomt. Er werd gesteld dat de impact op de laagbouwwoningen 

op de aangrenzende percelen versterkt wordt door de aanwezigheid van de terrassen en de 

ruime dakkappellen. Naar aanleiding van het ingediende beroep en het verslag van de POA 

werden de plannen aangepast. Daarbij werd de vormgeving van 1 van de meergezinswoningen 
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aangepast naar 2 bouwlagen onder plat dak en werden de dakkappellen verkleind. Bovendien 

werd de bouwdiepte teruggebracht naar maximum 12,23m. 

 

Voorliggende aanvraag voorziet gebouwen met 2 bouwlagen en een dakverdieping dat omwille 

van de dakuitbouwen en de afwijkende dakhelling van het achterste dakvlak eerder overkomt 

als een volwaardige 3e bouwlaag. Bovendien wordt de bouwdiepte van 15m overschreden door 

de verschillende uitpandige terrassen. 

 

Enkel een aanpassing van de verharding in de voortuinstrook en het verlagen van de 

dakkappellen met 40cm volstaan niet om de aanvraag inpasbaar te maken in de omgeving. Het 

aangevraagde gabarit van het achterliggende gebouw houdt onvoldoende rekening met de 

buurpanden langsheen Eekhoven en Staf van Elzenlaan, die overwegend bestaan uit 1 

bouwlaag met een dakvolume. 

…” 

 

De motivering in de bestreden beslissing over de verenigbaarheid van de aanvraag met artikel 

23 van het Algemeen Bouwreglement en de goede ruimtelijke ordening luidt onder meer als 

volgt: 

 

“… 

Artikel 23 – Toegelaten hoogte 

… 

De aanvraag voorziet voor beide gebouwen een nokhoogte van 11m en een kroonlijsthoogte 

van 7m. 

 

Zowel langsheen de Mechelsesteenweg als langsheen de Staf van Elzenlaan zijn er woningen 

met 2 volwaardige verdiepingen waarneembaar, waaronder 2 woningen palend aan de 

achterzijde van het perceel van de aanvraag. Indien de ruimere omgeving wordt bekeken dient 

vastgesteld te worden dat het referentieprofiel bestaat uit 2 bouwlagen en een hellend dak. De 

panden langsheen de Mechelsesteenweg hebben voornamelijk een profiel van 2 bouwlagen 

alsook de recentere woningen langsheen Ter Sneeuw (achterliggende woonwijk links van de 

supermarkt). Er kan gesteld worden dat het aangevraagde gabarit harmonieus aansluit bij dit 

referentiebeeld. De kroonlijsthoogte van 7m is weliswaar hoger dan in de omgeving maar is 

aanvaardbaar gelet op het feit dat de gebouwen vrijstaand worden opgericht. Het gebouw B 

langsheen de Mechelsesteenweg sluit niet aan op een aanpalend pand en het gebouw A 

bevindt zich op voldoende afstand van de perceelsgrenzen.  

 

De achterste dakvlakken hebben slechts een helling van circa 15° en 20°. Het betreft een 

beperkte afwijking en aangezien de helling van de voorste dakvlakken wel tussen de 35° en 55° 
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liggen, kan de afwijking in toepassing van art. 4.4.1 VCRO toegestaan worden. De 

kroonlijsthoogte ter hoogte van de achtergevel bedraagt maximaal 7m. 

… 

SCHAAL, RUIMTEGEBRUIK, BOUWDICHTHEID, VISUEEL-VORMELIJK 

 

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van de schaal, het 

ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel vormelijke elementen. 

 

De aanvraag is mits enkele beperkte afwijkingen in overeenstemming met de bepalingen van 

de stedenbouwkundige verordening ‘Algemeen bouwreglement’ waarvan de voorschriften 

worden geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven. 

 

In eerste instantie dient er gekeken te worden naar de buurpanden om de inpasbaarheid van 

de aanvraag te beoordelen. De aanpalende woningen langsheen Eekhoven en Staf van 

Elzenlaan zijn overwegend woningen met 1 bouwlaag met een dakvolume. Dit profiel is echter 

niet richtinggevend. Gelet op het voorwerp van de aanvraag dient, bij de beoordeling van de 

verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening, de in de omgeving 

bestaande toestand ruimer bekeken te worden dan enkel de aanpalende bebouwing. In de 

voorliggende aanvraag is het niet kennelijk onredelijk om eveneens rekening te houden met de 

bebouwing in de ruimere omgeving waar er overwegend 2 bouwlagen met een hellend dak 

waarneembaar zijn. Het aangevraagde gabarit van de gebouwen zoekt aansluiting met de 

gebouwen langsheen de Mechelsesteenweg en het achterliggende gebouw A houdt door zijn 

inplanting op ruime afstand van de perceelsgrenzen voldoende rekening met de naastliggende 

gebouwen. De aanvraag draagt bij tot de verhoging van het ruimtelijk rendement zonder dat de 

kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het gedrang komt. Bovendien wordt er nieuw 

groenaanleg voorzien tussen het gebouw en de aanpalende tuinen om alzo een groenbuffer te 

creëren. Het gebouw A is ingeplant op minimum 40m achter de rooilijn waardoor deze visueel 

minder aanwezig zal zijn in het straatbeeld 

 

De aanvraag heeft een verantwoord ruimtegebruik. De verhouding tussen open ruimte en de 

bebouwing en verharding op de volledige site is aanvaardbaar. Het niet bebouwde gedeelte 

wordt ingericht als gezamenlijke open ruimte en private tuinen bij de gelijkvloerse 

appartementen. 

 

De aanvraag voorziet in totaal 35 woongelegenheden, een woningdichtheid die hoger is dan de 

woningdichtheid in de onmiddellijke omgeving. Echter gelet op de ligging binnen het 

woongebied vlakbij het centrum, is een verdichtingsproject verantwoordbaar op deze locatie. 

De ruimtelijke draagkracht van zowel het perceel als de omgeving wordt niet overschreden. 

 

…” 
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5.2 

De verzoekende partij viseert met haar wettigheidskritieken in het derde middelonderdeel dat 

de verwerende partij de ruimere omgeving in plaats van de aansluitende bebouwing bij het 

projectgebied in acht heeft genomen.  

 

Hier moet in herinnering worden gebracht dat – althans wat betreft de verenigbaarheid van 

een aanvraag met de goede ruimtelijke ordening – het vergunningverlenend bestuursorgaan 

op het vlak van de toets van een aanvraag aan de goede ruimtelijke ordening, beschikt over 

een ruime discretionaire bevoegdheid om de feiten te beoordelen. Daarbij moet ze rekening 

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

criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project. 

 

De beoordeling van wat behoort tot de ‘in de omgeving bestaande toestand’ maakt – bij gebrek 

aan een definitie van dit begrip – deel uit van de discretionaire beoordeling van de verwerende 

partij. De ‘in de omgeving bestaande toestand’ is zoals eerder aangehaald de voor het dossier 

‘relevante’ in de omgeving bestaande toestand, rekening houdend met de specifieke gegevens 

van het dossier en met de aandachtspunten en criteria uit artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO 

die voor zover noodzakelijk of relevant, voor het aangevraagde dienen onderzocht te worden. 

In ieder geval is het niet zo dat de onmiddellijke omgeving steeds voorrang heeft op de ruimere 

omgeving of omgekeerd. De aard van het te onderzoeken aandachtspunt, in relatie met de 

bestaande omgeving, speelt hierin een belangrijke rol. 

 

De toets aan de goede ruimtelijke ordening verbiedt de verwerende partij dus niet om rekening 

te houden met de ruimere omgeving om de inpasbaarheid van de aanvraag te beoordelen.  

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat in eerste instantie naar de 

buurpanden moet gekeken worden, maar dat het in de voorliggende aanvraag niet kennelijk 

onredelijk is om ook rekening te houden met de bebouwing in de ruimere omgeving waar 

overwegend twee bouwlagen met hellend dak waarneembaar zijn. Door de inplanting op ruime 

afstand ten aanzien van de perceelsgrenzen houdt het achterliggende gebouw A volgens de 

verwerende partij ook voldoende rekening met de naastliggende gebouwen. De verwerende 

partij verwijst voor het aangevraagde gabarit naar de aansluiting met de gebouwen langsheen 

de Mechelsesteenweg. De verzoekende partij poneert dat het aangevraagde project midden 

in een villawijk ligt, maar maakt daarmee niet aannemelijk dat de verwerende partij niet 

redelijkerwijze kon verwijzen naar de gebouwen aan de Mechelsesteenweg, mede gelet op 
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het gegeven dat het aangevraagde project, net zoals de aanpalende supermarkt, is ingeplant 

op percelen die ontsloten worden via de Mechelsesteenweg.  

 

Verder zet de verzoekende partij niet uiteen om welke redenen de beoordeling in de bestreden 

beslissing op gebied van ruimtegebruik, bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen 

foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

5.3 

Overeenkomstig artikel 23, §1 van het Algemeen Bouwreglement is een maximale nokhoogte 

van 11 m toegelaten, op voorwaarde dat “het stedenbouwkundig toelaatbaar is en met respect 

voor de buurpanden”. Het gabarit van het buurpand wordt gevolgd of er wordt “een 

verantwoorde overgang” gemaakt. Dit stedenbouwkundig voorschrift kent dus een zekere 

discretionaire bevoegdheid toe aan de vergunningverlenende overheid om te bepalen of de 

nokhoogte stedenbouwkundig toelaatbaar is en of de overgang verantwoord is. 

 

Artikel 23, §2 van het Algemeen Bouwreglement vereist daarenboven dat de kroonlijsthoogte 

niet hoger of lager is dan respectievelijk de hoogste en laagste referentiehoogte in de 

omgeving. Verder moet er steeds een harmonieuze aansluiting bestaan tussen naastliggende 

gebouwen met een verschillende hoogte. Die bepaling verplicht de bevoegde overheid dus om 

de referentiehoogte van de omgeving te bepalen.  

 

De verwerende partij verwijst voor het referentieprofiel naar de woningen met twee 

volwaardige verdiepingen langsheen de Mechelsesteenweg en langsheen de Staf van 

Elzenlaan, waaronder twee woningen palend aan de achterzijde van het perceel van de 

aanvraag. In de ruimere omgeving betrekt ze ook de recentere woningen in de woonwijk Ter 

Sneeuw (aan de andere zijde van de supermarkt). Ze oordeelt dat de kroonlijsthoogte van 7 

m aanvaardbaar is omdat de gebouwen vrijstaand worden opgericht en dat de achterste 

dakhellingen beperkt afwijken, waarvoor artikel 4.4.1 VCRO kan worden toegepast. 

 

De verzoekende partij meent dat de verwerende partij de woonwijk Ter Sneeuw als 

referentiepunt neemt, die verder gelegen is en niet aanpalend. Uit de bestreden beslissing 

blijkt echter dat in eerste instantie rekening wordt gehouden met de gebouwen met twee 

bouwlagen aan de Mechelsesteenweg en langsheen de Staf van Elzenlaan, waaronder twee 

woningen palend aan de projectsite. Pas in tweede instantie wordt ook naar de woningen in 

de wijk Ter Sneeuw verwezen.  
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De toegestane afwijkingen worden door de verzoekende partij omschreven als “subjectieve 

mening” van de verwerende partij, maar ze licht niet toe dat de toepassingsvoorwaarden van 

artikel 4.4.1, §1 VCRO volgens haar zouden worden geschonden.  

 

Uit de kritiek van de verzoekende partij blijkt duidelijk dat ze het niet eens is met het vergunde 

bouwprofiel, maar ze beperkt zich tot een opportuniteitskritiek waarvoor de Raad niet bevoegd 

is. Ze toont niet aan dat de beoordeling in de bestreden beslissing gebaseerd is op foutieve 

gegevens of kennelijk onredelijk is. 

 

6. 

6.1 

In een vierde middelonderdeel voert de verzoekende partij aan dat de verwerende partij “de 

invulling van de casco commerciële ruimte een materiële vergissing noemt, maar nergens zegt 

wat het dan wel is”. 

 

Aan de beslissing in eerste administratieve aanleg verbond het college van burgemeester en 

schepenen van Kontich verschillende voorwaarden en lasten. De motivering in de 

vergunningsbeslissing van 29 oktober 2020 luidde onder meer als volgt: 

 

“… 

Beslist in het college van burgemeester en schepenen van 29 OKTOBER 2020 onder de 

onderstaande voorwaarden en lasten:. 

 

Een vergunning kan verleend worden voor de afbraak van een bestaande constructie en de 

nieuwbouw van 35 appartementen, casco commerciële ruimte en een ondergrondse 

parkeergarage. 

… 

En lasten  

 

De gelijkvloerse verdieping van gebouw D dient in casco toestand kosteloos overgedragen te 

worden aan het gemeentebestuur met bestemming (ruimte voor openbaar nut, kantoren, 

diensten, cultuur of instellingen in functie van het gemeenschap). 

… 

 

FEITEN EN CONTEXT  

Project omschrijving SH 

… 
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Naast het slopen wordt voorzien in de nieuwbouw van twee appartementsgebouwen en een 

ondergrondse parkeergarage. Eén appartementsgebouw zal bestaan uit 30 wooneenheden 

(gebouw A). Het andere gebouw (gebouw B) zal omvatten: een casco commerciële ruimte op 

de gelijkvloerse verdieping en er boven vijf wooneenheden. 

… 

BEOORDELING GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING EN ECOLOGISCHE DRAAGKRACHT  

…  

Functionele inpasbaarheid  

De aanvraag behelst de afbraak van een eengezinswoning en bijhorende bijgebouwen en de 

oprichting van twee meergezinswoningen binnen de gewestplanbestemming woongebied en in 

een omgeving die hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door zowel eengezinswoningen als 

meergezinswoningen.  

Verder wordt er voorzien in een kleine ruimte in het volume aan de straatkant voor het 

onderbrengen van een gemeenschapsfunctie. Ook een dergelijke functie is niet zo vreemd, daar 

er in de directe omgeving naast commerciële functies ook gemeenschapsfuncties aanwezig 

zijn.  

De aanvraag is dan ook functioneel inpasbaar. 

…” 

 

De verwerende partij beoordeelt dit element in de bestreden beslissing als volgt: 

 

“… 

GEKENDE HISTORIEK 

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN 

• Stedenbouwkundige attest, tot het bouwen van een loods, werd geweigerd door CBS op 3 

april 2000 

• Omgevingsvergunningaanvraag met kenmerk OMV_201807898, tot het slopen van bestaande 

gebouwen en aanhorigheden en het bouwen van vier eengezinswoningen, 32 appartementen, 

een casco ruimte voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen en ondergrondse 

parkeergarage, werd vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 

januari 2019. In beroep werd de aanvraag geweigerd door de deputatie van de provincie 

Antwerpen in zitting van 31 oktober 2019 (OMBER-2019-0110). 

… 

 

FUNCTIE 

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van functionele inpasbaarheid. 

… 

In de beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd vermeld dat er op de 

gelijkvloerse verdieping van gebouw B een gemeenschapsfunctie wordt ondergebracht en dat 

deze ruimte in casco toestand kosteloos dient overgedragen te worden aan het 
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gemeentebestuur met bestemming ‘ruimte voor openbaar nut, kantoren, diensten, cultuur of 

instellingen in functie van het gemeenschap’. Deze opsomming is echter strijdig met de 

aangevraagde (commerciële) functie. Vermoedelijk betreft dit een materiële vergissing en 

werden de functies overgenomen uit de vorige aanvraag. 

 

Een commerciële functie is, gelet op de ligging nabij de dorpskern en de aanwezigheid van 

andere handelszaken in de onmiddellijke omgeving, functioneel inpasbaar. 

…” 

 

6.2 

Het komt in principe toe aan de aanvrager om zelf het voorwerp, waarvoor hij een vergunning 

aanvraagt, aan te geven en te kwalificeren.   

 

De bevoegde overheid is er echter ook nog steeds toe gehouden om het werkelijke voorwerp 

van de aanvraag te bepalen en, daarop steunend, de aanvraag te toetsen op haar 

toelaatbaarheid.  

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij het werkelijke voorwerp 

van de aanvraag onzorgvuldig heeft onderzocht. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

verwerende partij vaststelt dat een commerciële functie wordt aangevraagd op de gelijkvloerse 

verdieping van gebouw B. Daarenboven stelt de verwerende partij vast, eensluidend met de 

provinciale omgevingsambtenaar, dat de verwijzing door het college van burgemeester en 

schepenen naar een bestemming van “ruimte voor openbaar nut, kantoren, diensten, cultuur 

of instellingen in functie van het gemeenschap” - gelet op de historiek van de relevante 

vergunningen en aanvragen – wellicht een materiële vergissing betreft. De verzoekende partij 

maakt niet aannemelijk dat die beoordeling kennelijk onredelijk is.  

 

De verzoekende partij bevestigt overigens zelf dat de aanvraag betrekking heeft op een 

commerciële ruimte. Het valt dus niet in te zien op welk punt de verwerende partij onduidelijk 

zou zijn over de invulling van de ruimte op het gelijkvloers van gebouw B, omdat duidelijk is uit 

zowel de aanvraag als de bestreden beslissing dat de ruimte bestemd is voor een commerciële 

functie, die door de verwerende partij als functioneel inpasbaar in de omgeving wordt 

beoordeeld.  

 

De verwerende partij verleent de vergunning onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de 

vergunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2020, 

maar neemt daarbij niet de last over die het college in die beslissing had verbonden. Het is 
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dan ook duidelijk dat de ruimte niet aan het gemeentebestuur wordt overgedragen, zodat de 

verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat er toch een gemeenschapsfunctie zou worden 

ondergebracht. Indien dat in de toekomst wel het geval zou zijn, is dat een functiewijziging 

waarvoor in beginsel een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

aangevraagd moet worden.  

 

Het middel wordt verworpen. 
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V. Beslissing  

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

op 200 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 17 februari 2022 door de zesde kamer. 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Bart VOETS Karin DE ROO 
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