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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 17 februari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0485  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0402-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Luc VAN CEULEBROECK 

2. LANDBOUWMACHINES VAN CEULEBROECK bv 

3. Etienne VAN CEULEBROECK 

 

vertegenwoordigd door Mr. Wannes THYSSEN met 

woonplaatskeuze te 9552 Borsbeke, Molendijk 13 

 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Provincieplein 1 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 25 januari 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 12 november 2020, waarmee aan 

de aanvrager een omgevingsvergunning wordt verleend voor het verkavelen in 4 loten 

(omgevingsnummer: 2019140252). 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen 

van 30 juni 2020 gegrond verklaard. 

 

Het project ligt in 3404 Landen aan de Zoutleeuwstraat 29 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 24076, sectie A, nummers 254D, 256P en 256Z. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partijen dienen 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 

1. 

De volgende vergunningshistoriek is van belang: 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent op 22 februari 2018 een 

verkavelingsvergunning aan de huidige aanvrager voor een terrein met adres Zoutleeuwstraat 

27, meer bepaald voor 5 loten voor vier nieuwe halfopen bebouwingen en een bestaande 

woning. Lot 6 (voor een open bebouwing) dat gedeeltelijk bestaat uit een perceel dat heden 

het voorwerp uitmaakt van de bestreden beslissing, wordt uitgesloten uit de verkaveling. 

 

Naar aanleiding van een tweede aanvraag tot verkavelingsvergunning (dat ook betrekking 

heeft op percelen die heden het voorwerp uitmaken van de bestreden beslissing) weigert de 

verwerende partij de gevraagde verkavelingsvergunning. Deze verkavelingsaanvraag had 

betrekking op het lot 6 dat uit de op 22 februari 2018 vergunde verkaveling werd gesloten.  

 

De bovenvermelde vier nieuwe halfopen bebouwingen, die gelegen zijn rechts van de 

betrokken percelen, zijn ondertussen gerealiseerd. 

 

2. 

Op 12 november 2019 vraagt de aanvrager een omgevingsvergunning aan voor het 

verkavelen van een perceel dat gelegen is te Landen aan de Zoutleeuwstraat 29 in 4 loten. 

 

De aanvraag omvat het verkavelen van een perceel in 4 loten voor het bouwen van 2x2 

halfopen eengezinswoningen gekoppeld met een carport in de zijdelingse zone. Ze sluit aan 

op een reeds goedgekeurde, kleinschalige verkaveling van 4 loten in halfopen bebouwing voor 
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een deel van perceel 256N. De 4 loten hebben een respectievelijke oppervlakte van 3a 57ca, 

3a 45 ca, 3a en 4a 02ca. 

 

De percelen liggen in woongebied met landelijk karakter (gewestplan ‘Tienen-Landen’). 

 

Het eerste openbaar onderzoek loopt van 13 januari 2020  tot en met 11 februari 2020. Tijdens 

dit openbaar onderzoek dienen de verzoekende partijen het enige bezwaarschrift in.  

 

Na toepassing van een administratieve lus door het college van burgemeester en schepenen 

van 11 februari 2020 loopt het tweede openbaar onderzoek van 24 februari 2020 tot en met 

24 maart 2020. Tijdens dit openbaar onderzoek dienen de verzoekende partijen het enige 

bezwaarschrift in.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen weigert op 30 juni 2020 een 

omgevingsvergunning aan de aanvrager.  

 

Tegen die beslissing tekent de aanvrager op 30 juli 2020 bestuurlijk beroep aan bij de 

verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert op 15 september 2020 ongunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 31 oktober 2020 om het 

beroep niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Na de hoorzitting van 12 november 2020 verklaart de verwerende partij het beroep op dezelfde 

dag gegrond en verleent een omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Verwante procedures 

Ook het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen en de stad Landen 

vorderen met een aangetekende brief van 20 januari 2021 de vernietiging van de bestreden 

beslissing. Dat beroep heeft als rolnummer 2021-RvVb-0360-A.  
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V. Ontvankelijkheid van het beroep 

1. 

In haar antwoordnota vraagt de verwerende partij dat de Raad “het belang van verzoekende 

partijen en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift [zal] beoordelen en het desgevallend als 

onontvankelijk afwijzen”. 

 

Een partij die een exceptie over de ontvankelijkheid van een vordering, en meer specifiek over 

het belang van de verzoekende partij, wil opwerpen moet aan de hand van concrete feitelijke 

vaststellingen en van de juridische gevolgen die ze uit die feitelijke gegevens meent te kunnen 

afleiden, concreet aanduiden waarom ze meent dat de betrokken vordering onontvankelijk zou 

zijn. 

 

De eerder vrijblijvende vraag van de verwerende partij aan de Raad kan niet begrepen worden 

als het aanvoeren van een exceptie. 

 

2. 

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

excepties opgeworpen.   

VI. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 5 en artikel 6.1.2.2 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 wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het beginsel van de materiële 

motiveringsplicht. 
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De verzoekende partijen stellen vast dat de verwerende partij een omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden verleent, in een woongebied met landelijk karakter, waarbij zij er 

klaarblijkelijk van uitgaat dat deze aanvraag evident in overeenstemming is met het 

bestemmingsvoorschrift. 

 

Volgens de verzoekende partijen dient de verwerende partij een planologische toets uit te 

voeren waarbij zij oog moet hebben voor het landelijk karakter van het woongebied. De 

verzoekende partijen hebben in hun bezwaarschrift uitdrukkelijk gewezen op het landelijk 

karakter van hun woon-, leef- en werkomgeving waarbij zij steunen op het in het 

Inrichtingsbesluit gemaakte onderscheid tussen landelijke dorpen en gehuchten en 

‘afwerkingsgebied’. 

 

In het licht van de door hen opgeworpen bezwaren zou er volgens de verzoekende partijen op 

de verwerende partij een verzwaarde motiveringsplicht rusten wat de beoordeling van de 

verenigbaarheid van de aanvraag met het woongebied met landelijk karakter betreft. De 

verwerende partij zou de bestaanbaarheid echter onvoldoende gemotiveerd hebben, 

aangezien er een loutere standaardmotivering wordt opgenomen, waaruit op geen enkele 

manier blijkt waarom de gevraagde constructies in overeenstemming zijn met het gewestplan. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat ze wel degelijk de planologische verenigbaarheid heeft 

nagegaan in de bestreden beslissing.  

 

Zoals blijkt uit het Inrichtingsbesluit, staan de functies / bestemmingen ‘wonen’ en ‘landbouw’ 

in een woongebied met landelijk karakter op gelijke voet. 

 

De verwerende partij leidt hieruit af dat ze dan ook terecht geconcludeerd dat de aanvraag die 

eengezinswoningen beoogt, niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften 

voor het landelijk woongebied: wonen is, samen met landbouw, de hoofdbestemming in dit 

gebied. 

 

De verwerende partij voegt hier aan toe dat ze de aanvraag ook uitvoerig op haar 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening heeft getoetst. Hierbij heeft ze rekening 

gehouden met het landelijke karakter van de dorpskern, alsook met de reeds bestaande 

bebouwing in de onmiddellijke omgeving. 
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3. 

De verzoekende partijen antwoorden dat de bestreden beslissing enkel vermeldt dat de 

aanvraag niet in strijd is met het gewestplan. Dit wordt volgens haar evenwel niet onderbouwd. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek  

 

De verzoekende partijen zijn van mening dat de planologische bestaanbaarheid van het 

project onvoldoende werd onderzocht. 

 

2. Toepasselijke regelgeving 

 

2.1 

Uit de niet betwiste gegevens blijkt dat de percelen gelegen zijn in woongebied met landelijk 

karakter.  Artikel 5.1.0 van het Inrichtingsbesluit bepaalt met betrekking tot de woongebieden 

het volgende:  

  

 “… 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht 

en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening 

niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor 

sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 

voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 

…”  

 

Artikel 6.1.2.2 van het Inrichtingsbesluit bepaalt; 

 

“… 

1.2.2. de woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen 

en tevens voor landbouwbedrijven; 

…” 

 

Woongebieden met landelijk karakter zijn dus bestemd “voor woningbouw in het algemeen en 

tevens voor landbouwbedrijven”. De beide bestemmingen kunnen bijgevolg naast elkaar 

bestaan in deze gebieden.  
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2.2 

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. 

 

Of de bestreden beslissing naar redelijkheid verantwoord is, hangt af van de beleids- en 

beoordelingsruimte waarover de vergunningverlenende overheid beschikt. De verwerende 

partij beschikt ter zake over een discretionaire beoordelingsruimte. Appreciatievrijheid houdt 

de mogelijkheid in tot verschillende zienswijzen. Slechts een zienswijze die de grenzen van de 

redelijkheid te buiten gaat, kan door de Raad gesanctioneerd worden. Een kennelijke 

onredelijke beslissing zal slechts voorliggen wanneer de Raad vaststelt dat de beslissing van 

de verwerende partij dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het ondenkbaar 

is dat een ander zorgvuldig handelend bestuur in dezelfde omstandigheden tot dezelfde 

besluitvorming zou komen. 

 

3. Concrete beoordeling  

 

3.1 

In de bij de aanvraag gevoegde motivatienota wordt het voorwerp van de aanvraag als volgt 

omschreven:  

 

“Verkavelingsaanvraag voor het creëren van vier bouwloten voor bebouwing in halfopen 

verband. 

…” 
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De verwerende partij beoordeelt de verenigbaarheid van de voorliggende aanvraag tot het 

verkavelen van gronden met de gewestplanbestemming “woongebied met landelijk karakter’ 

in de bestreden beslissing als volgt: 

 

“Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg 

of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het maakt evenmin deel uit van een niet vervallen verkaveling. 

Volgens het gewestplan Tienen-Landen is het goed gelegen in een woongebied met landelijk 

karakter. Artikelen 5 en 6 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 

toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen zijn van toepassing. De 

aanvraag is niet in strijd met de planologische bestemmingsvoorschriften voor het landelijk 

woongebied.” 

 

3.2 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen voorhouden, kan deze motivering met 

betrekking tot de beoordeling van de planologische verenigbaarheid volstaan. Een aanvraag 

tot het verkavelen van een perceel in vier loten met het oog op woningbouw is als dusdanig 

niet strijdig met het bestemmingsvoorschrift “woongebied met landelijk karakter”, aangezien 

dit bestemmingsvoorschrift geen bijkomende voorwaarden inhoudt voor wat betreft de 

woningbouw.  

 

De verzoekende partijen verwijzen weliswaar naar de toelichting in de omzendbrief van 8 juli 

1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 

gewestplannen, om te stellen dat de aangevraagde verkaveling niet verenigbaar is met de 

planologische bestemming omwille van de te grote densiteit. Deze omzendbrief heeft echter 

slechts de waarde van een toelichting. De vergunningverlenende overheid kan de toelichtingen 

uit de omzendbrief bij de beoordeling van de aanvraag gebruiken als richtsnoer, doch deze 

hebben geen bindend of verordenend karakter. De bedoelde omzendbrief kan immers geen 

regels toevoegen aan de bestaande regelgeving, noch van de bestaande regelgeving afwijken. 

Een mogelijke schending ervan kan dan ook niet tot de onwettigheid van de bestreden 

beslissing leiden.  

 

3.3 

Het middel wordt verworpen. 

 

 



 

RvVb - 9 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 1.1.4. VCRO; 

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

- artikel 29 decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet/OVD); 

- artikel 2 en 3 Motiveringswet; 

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder het zorgvuldigheids- 

en het redelijkheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partijen zijn van mening dat de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening niet afdoende werd onderzocht.  

 

Zij stellen dat de verwerende partij enkel de ongunstige en kritische passages van het 

ongunstig verslag van de provinciale omgevingsambtenaar weggelaten heeft. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar oordeelde dat de dichtheid niet op dezelfde wijze kan 

worden doorgetrokken als de vooraan in de straat vergunde woningen en dat lot 1 en lot 2 

achteraan te weinig ruimte hebben, wat op te lossen valt door een herindeling van het terrein 

met slechts 3 loten. Er ontstaat dan ook ruimte voor een passende afbouw en een kwalitatieve 

tuin. Op deze punten van kritiek wordt volgens de verzoekende partijen niet geantwoord, zoals 

ook op de argumentatie opgenomen in hun bezwaarschrift.  

 

Het louter tegenspreken van de zienswijze van de verzoekende partijen, het schepencollege 

van de stad Landen en haar eigen provinciale omgevingsambtenaar volstaat niet. Er moet op 

basis van concrete elementen en deugdelijke motieven aangetoond worden dat de gevraagde 

verkaveling inpasbaar is in de onmiddellijke omgeving, wat volgens hen niet is gebeurd. 

 

2. 

De verwerende partij benadrukt dat zij wel degelijk afdoende heeft gemotiveerd waarom zij 

van oordeel is dat de omgevingsvergunning in kwestie wel degelijk verleend kan worden, en 

waarom zij bijgevolg van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar (en dus ook van 
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het besluit en het ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen) wenst 

af te wijken. Uit de bestreden beslissing blijkt volgens haar duidelijk op welke aspecten er van 

het advies van de provinciale omgevingsambtenaar en van het besluit en ongunstig advies 

van het college van burgemeester en schepenen wordt afgeweken, en waarom. 

 

Door misschien niet alle argumenten van de provinciale omgevingsambtenaar en/of de 

eventuele argumenten of bezwaren van belanghebbende derden uitdrukkelijk te weerleggen, 

maar hierbij wel de beslissing afdoende en uitdrukkelijk te motiveren, meent de verwerende 

partij het materiële en/of formele motiveringsbeginsel of enig ander beginsel van behoorlijk 

bestuur niet te hebben geschonden. 

 

3. 

De verzoekende partijen verwijzen in hun wederantwoordnota naar de argumentatie 

opgenomen in hun verzoekschrift. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partijen zijn van mening dat de verwerende partij onvoldoende de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening heeft onderzocht in het licht van de geuite 

bezwaren, het advies van het college van burgemeester en schepenen en het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar. 

 

2. Toepasselijke regelgeving 

 

2.1 

Uit artikel 4.3.1, §1, eerste lid d) VCRO vloeit voort dat een omgevingsvergunning wordt 

geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening.  

 

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

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

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

houden met de in de omgeving bestaande toestand en met de aandachtspunten en criteria die 

relevant zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO). 
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Afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag zal ‘de omgeving’ al dan niet ruimer worden 

bekeken. De ‘in de omgeving bestaande toestand’ is immers de voor het dossier ‘relevante’ in 

de omgeving bestaande toestand, rekening houdende 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. 

 

Artikel 4.3.1, §2 VCRO verplicht het vergunningverlenend bestuursorgaan niet om zowel de 

onmiddellijke als de ruimere omgeving in haar beoordeling te betrekken. De verwerende partij 

is, op grond van artikel 4.3.1, §2 VCRO verplicht om de relevante omgeving in haar 

beoordeling te betrekken. De Raad wijst er op dat de onmiddellijke en ruimere omgeving niet 

evenwaardig dienen onderzocht te worden. Artikel 4.3.1, §2 VCRO voorziet dat er rekening 

moet gehouden worden met ‘de in de omgeving bestaande toestand’ en afhankelijk van het 

voorwerp van de aanvraag zal de onmiddellijke dan wel de ruimere omgeving relevant zijn. 

 

De Raad kan zijn beoordeling over de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening niet 

in de plaats stellen van die van de vergunningverlenende overheid, en kan in het kader van 

zijn wettigheidstoezicht enkel nagaan of deze overheid haar appreciatiebevoegdheid naar 

behoren heeft uitgeoefend. Dit betekent dat hij onderzoekt of ze is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, deze correct heeft beoordeeld en op grond daarvan niet op kennelijk 

onredelijke wijze tot haar besluit is kunnen komen. Er is slechts sprake van een kennelijk 

onredelijke beslissing als de beslissing dermate afwijkt van het normaal te verwachten 

beslissingspatroon, dat het ondenkbaar is dat een ander zorgvuldig handelend bestuur, in 

dezelfde omstandigheden, tot dezelfde besluitvorming komt. 

 

2.2 

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.  

 

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. 
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3. Concrete beoordeling  

 

3.1 

In hun bezwaarschrift dat zij zowel tijdens het eerste als het tweede openbaar onderzoek 

hebben ingediend, hebben de verzoekende partijen onder meer opgeworpen dat het 

aangevraagde voor hen hinder zal meebrengen die niet tot een aanvaardbaar niveau kan 

worden beperkt. Meer bepaald hebben de verzoekende partijen in hun bezwaarschriften onder 

meer het volgende opgeworpen:  

 

  “… 

- De bouwvoorschriften van de huidige aanvraag zullen bovendien leiden tot een aantasting 

van het landelijk karakter van de onmiddellijke omgeving (…). 

- De tuinzone is te beperkt om als noodzakelijke, kwalitatieve buitenruimte te fungeren. De 

negatieve impact van de bewoning/bebouwing wordt bovendien afgewenteld op de tuinzone 

van de eerste bezwaarindieners. Waar een tuinzone doorgaans wordt benut om van de rust 

te kunnen genieten wordt dat de eerste bezwaarindieners onmogelijk gemaakt. Voor de 

volledige diepte van hun perceel moeten zij de impact van de aanpalende bewoning 

‘voelen’. Dit wordt versterkt door de ondiepe tuinzones en het gebrek aan groenbuffer 

tussen de beide percelen. Dit tast de belevingswaarde van hun tuin en bij uitbreiding hun 

eigendom op een onaanvaardbare manier aan.  

- Zij moeten bovendien vrezen voor een aantasting van hun privacy, door permanente inkijk. 

Dit heeft een negatieve invloed op hun woon- en leefklimaat.  

 

…”  

3.2 

In de bestreden beslissing beoordeelt de verwerende partij de verenigbaarheid met de goede 

ruimtelijke ordening als volgt:  

 

“In toepassing van art. 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) moet de 

aanvraag aan verschillende beoordelingsgronden getoetst worden om na te gaan of ze 

overeenstemt met een goede ruimtelijke ordening. Gezien de aanvraag wonen tot doel heeft, is 

ze functioneel inpasbaar in landelijk woongebied. Een deel van de dorpskern is erkend als 

beschermd dorpsgezicht; dit heeft evenwel geen invloed op ’t Eikske. Op visueel-vormelijk vlak 

zijn er geen specifieke opmerkingen. 

 

Wat het bodemreliëf betreft, is er in de bestaande toestand een zeer lichte helling van het 

achterste deel van het terrein naar de rooilijn (ca. 20 cm). Het terrein helt met ca. 1,20 m van 

de rooilijn ter hoogte van kavel 1 naar de linker perceelsgrens op kavel 4.  
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De kroonlijsthoogte wordt gemeten ter hoogte van de voorgevel, op de gemeenschappelijke 

perceelsgrens van de te koppelen woningen tussen het normale grondpeil en de bovenzijde van 

de kroonlijst. Deze werkwijze is aanvaardbaar. Het grondpeil tussen de rooilijn en de bouwlijn 

wordt genormaliseerd op het voorliggende wegpeil, met overgangshellingen naar het 

oorspronkelijk peil van 30°. Reliëfwijzigingen zijn evenwel enkel toegelaten voor de 

noodzakelijke oprit naar de carport, een pad van maximaal 1,00 m naar de voordeur en een 

terras achter de woning. De voorschriften zijn tegenstrijdig op het vlak van de maximale 

verhardingsgraad van de voortuin, 1/3 of 50%, waarbij het overige deel moet ingegroend 

worden. Gezien er op kavels 1, 2 en 3 een carport mag gebouwd worden met een voldoende 

diepe oprit ervoor, is het wenselijk om de verharding in de voortuinstrook hier tot maximaal 1/3 

te beperken. Minimaal 2/3 moet ingegroend worden en de bestaande meidoornhaag dient ook 

langs minimaal 2/3 van de voorste perceelsgrens gevrijwaard te worden. Op kavel 4 kan geen 

bijkomende garage, carport of tuinberging worden toegestaan, gezien de bijzondere 

configuratie van de kavel. De zijtuin dient hier maximaal als tuin gevrijwaard te worden. Er kan 

in de voortuin een verharde oprit van maximaal 5,00 m breed worden aangelegd tussen de 

rooilijn en de voorgevel, zodat er twee auto’s voor de woning kunnen gestald worden. Naast de 

zijgevellijn van de woning dient de meidoornhaag behouden te blijven. Verhardingen dienen 

maximaal in waterdoorlatende materialen te worden uitgevoerd. 

 

De belangrijkste vraag die dient gesteld te worden is of de voorgestelde bouwdichtheid en het 

ruimtegebruik passen in de bestaande omgeving, en of enige verdichting op deze locatie 

gewenst is. Zoals in de plaatsbeschrijving werd aangegeven, heeft de aanwezige bebouwing 

zowel in het deel van de Zoutleeuwstraat dichtbij ’t Eikske als over de eerste 100 m van ’t Eikske 

een vrij dens uitzicht. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan het gegeven dat er veel 

oude hoeves met nevengeplaatste bijgebouwen voorkomen. De in 2018 vergunde verkaveling 

vooraan in de straat realiseert een groter ruimtelijk rendement, aangezien hier over een afstand 

van ca. 43 m vier woningen gerealiseerd worden. Deze bouwdichtheid past evenwel in de 

bestaande omgeving. De voorliggende verkaveling bouwt verder op dit patroon, met vier 

bijkomende halfopen woningen. 

 

Het betrokken perceel ligt in een landelijk dorp dat voor de meeste voorzieningen is 

aangewezen op de stad Landen, op ca. 2,7 km afstand. Het aanbod aan openbaar vervoer is 

zeer beperkt. Er moet in deze omgeving niet naar verdichting gestreefd worden, maar wel naar 

een verderzetting van de bestaande dichtheid. Het project kan aanvaard worden als afwerking 

van het straatbeeld, met dezelfde ritmiek als de reeds gerealiseerde verkaveling. De restruimte 

in landelijk woongebied zal niet verder kunnen benut worden, maar rekening houdend met het 

gegeven dat ’t Eikske in een uitloper van een landelijk dorp ligt, is een verdere ontwikkeling ook 

niet wenselijk. 

(…) 
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De oppervlakte van de kavels is op zichzelf aanvaardbaar. De meerderheid van de percelen in 

het dorp is wel groter, maar er zijn in de nabije omgeving ook vergelijkbare percelen, waaronder 

de recent vergunde kavels. De ontworpen kavel 4 heeft een zeer beperkte achtertuin (plaatselijk 

slechts ca. 4 m diep), maar wel een voldoende grote zijtuin. Hier kan dan ook geen bijgebouw 

worden toegelaten. Een eventuele tuinberging moet vervat zijn in het hoofdgebouw. Op deze 

wijze wordt ook het genot van de aanpalende tuin gevrijwaard. Rekening houdend met deze 

overwegingen en mits een beperkte aanpassing van de verkavelingsvoorschriften is de 

voorliggende aanvraag in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. 

…”  

 

3.3 

Wanneer de verwerende partij uitspraak doet over een beroep tegen een 

vergunningsbeslissing verleend in eerste administratieve aanleg, doet zij geen uitspraak als 

administratief rechtscollege maar als een orgaan van actief bestuur.  

 

Ingevolge de devolutieve werking van het administratief beroep onderzoekt de verwerende 

partij de aanvraag in haar volledigheid. Dit houdt in dat de verwerende partij de aanvraag 

opnieuw beoordeelt naar legaliteit en opportuniteit, zonder daarbij gebonden te zijn door de 

motivering vervat in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of door de 

voor haar aangevoerde beroepsargumenten.  

 

Wanneer er bovendien tijdens de administratieve procedure bezwaren en opmerkingen 

worden geformuleerd over een relevant en te beoordelen aspect, geldt in principe dat het 

vergunningverlenend bestuursorgaan haar beslissing op dat punt des te zorgvuldiger moet 

motiveren.  

 

3.4 

Het is niet voor enige betwisting vatbaar dat de percelen waar de eerste en de derde 

verzoekende partij wonen en het perceel waar de tweede verzoekende partij haar bedrijf 

uitbaat tot de in de omgeving bestaande toestand behoren in de zin van artikel 4.3.1, §2, eerste 

lid, 2° VCRO. Bovendien vormen de hinderaspecten een relevant criterium van goede 

ruimtelijke ordening in de zin van artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO.   

 

Niettegenstaande de verzoekende partijen tot tweemaal toe hun bezwaren met betrekking tot 

de door hen gevreesde hinderaspecten kenbaar hebben gemaakt, stelt de Raad vast dat de 

verwerende partij de percelen waar de eerste en de derde verzoekende partij wonen en het 

perceel waar de tweede verzoekende partij haar bedrijf uitbaat nauwelijks tot niet bij haar 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening heeft betrokken. In de bestreden beslissing 
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wordt namelijk niet onderzocht hoe de aanvraagpercelen in het algemeen en de aanvraag in 

het bijzonder zich verhouden tot de percelen van de verzoekende partijen. Evenmin heeft de 

verwerende partij onderzocht of het voorwerp van de aanvraag voor de verzoekende partijen 

hinder kan veroorzaken en of eventuele hinder al dan niet tot een aanvaardbaar niveau kan 

worden beperkt.  

 

De Raad oordeelt dan ook dat de verwerende partij niet voldoende concreet, precies en 

zorgvuldig de verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening heeft 

onderzocht, zodat de verwerende partij met de bestreden beslissing de motiveringsplicht en 

het zorgvuldigheidsbeginsel schendt.  

 

3.5 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

VII. Kosten 

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

gesteld. Wanneer daarom wordt gevraagd, kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding 

toekennen aan de partij die ten gronde in het gelijk wordt gesteld. In dat geval omvatten de 

kosten van het beroep ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding (artikel 21, §7 en artikel 

33 DBRC-decreet). 

 

Aangezien de verwerende partij te beschouwen is als de in het ongelijk gestelde partij, worden 

de kosten van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partijen gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, ten laste gelegd van de verwerende partij. 
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VIII. Beslissing  

1. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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

beroep van de aanvrager en dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 

dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

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

op 600 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

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

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tiende kamer, 

Lana VAN BRABANDT Christophe SMEYERS 
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