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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 16 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0838  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0617-A 

 

 

Verzoekende partij IMMOBILIËN JPO nv 

 

vertegenwoordigd door Mr. Konstantijn ROELANDT met 

woonplaatskeuze te 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat 91 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 3 mei 2021 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 18 maart 2021, waarmee aan de verzoekende partij 

een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het verkavelen van een terrein in vier loten 

(omgevingsnummer: 2020033951). 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Niklaas van 5 

oktober 2020 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9100 Sint-Niklaas aan de Kallohoekstraat zn en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 6, sectie B, nummer 1084 A. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 17 maart 

2022. 

 

Advocaat Konstantijn ROELANDT voert het woord voor de verzoekende partij. 

De verwerende partij verschijnt schriftelijk. 

III. Feiten 

1. 

Op 16 maart 2020 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een omgevingsvergunning 

voor het verkavelen van een terrein in Sint-Niklaas, aan de Kallohoekstraat zn. 

 

2. 

De aanvraag heeft een voorgeschiedenis. 

 

Op 30 oktober 2018 vraagt de bv ‘Meet- en expertisebureau Arpenta’ een 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van een terrein in vier loten voor halfopen 

bebouwing in Sint-Niklaas, aan de Kallohoekstraat zn.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas weigert daarvoor op 11 

maart 2019 een vergunning en na bestuurlijk beroep weigert ook de verwerende partij, op 14 

augustus 2019, een omgevingsvergunning. Met het arrest nr. RvVb-A-2021-0517 van 14 

januari 2021 verwerpt de Raad het vernietigingsberoep van de aanvrager tegen die beslissing. 

 

3. 

De aanvraag beoogt, net zoals de eerdere aanvraag, waarvoor een omgevingsvergunning 

geweigerd is, het verkavelen van een terrein in het westen van de stad Sint-Niklaas, binnen 

de driehoek tussen de Bellestraat - Zonneken en de Heidebaan. Het bouwterrein is nog niet 

bebouwd en wordt gebruikt als landbouwgrond. Anders dan de eerdere aanvraag beoogt de 

verkaveling nu vier loten voor eengezinswoningen in open bebouwing. De loten hebben een 

diepte van ongeveer 40 m. Het bebouwbaar gedeelte ligt aan de straatzijde. 
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Het perceel ligt binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 

regionaal stedelijk gebied Sint-Niklaas’, goedgekeurd op 19 januari 2007 in woongebied 

(artikel 4).  

 

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 21 mei 2020 tot en met 20 juni 2020, worden 

twee bezwaarschriften ingediend. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas weigert op 5 oktober 

2020 een omgevingsvergunning. Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 6 

november 2020 bestuurlijk beroep aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in een verslag van 25 februari 2021 het 

bestuurlijk beroep niet in te willigen en een omgevingsvergunning te weigeren. Na het 

schriftelijk horen van de betrokkenen verklaart de verwerende partij het bestuurlijk beroep op 

18 maart 2021 ongegrond 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 in haar eerste middel de schending aan van: 

 

- de artikelen 2.1.2, §1,  2.2.5, §1, laatste lid, 4.3.1, §2 en 4.3.2 VCRO 

 

- de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur 

 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet). 
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In het eerste onderdeel van haar eerste middel bekritiseert de verzoekende partij dat de 

verwerende partij stelt dat de aanvraag indruist tegen beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, 

meer bepaald het lobbenstadmodel, het masterplan, een woonbeleidsstudie en een MOBER. 

 

De verzoekende partij betwist dat de aanvraag strijdig is met het lobbenstadmodel en stelt dat 

de verwerende partij slaafs het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar volgt dat 

het lobbenstadmodel geen nieuwe bebouwing toelaat vanaf de Kallohoekstraat, terwijl uit het 

onderzoeksrapport, volgens de verzoekende partij, blijkt dat de zone nog volop in studie is en 

die fase nooit beëindigd is. Het gemeenteraadsbesluit, dat het lobbenstadmodel goedkeurt,  

heeft, volgens de verzoekende partij, dan ook geen betrekking op de zone Bellestraat-

Zonneken, en kan daarom niet gelden als beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Bovendien 

overweegt de verwerende partij in de bestreden beslissing, volgens de verzoekende partij, 

zeer vrijblijvend dat de aanvraag gelegen is in een groene lob, terwijl de aanvraag, volgens 

het masterplan, gelegen is in een woonlob. 

 

Verder betoogt de verzoekende partij dat het lobbenstadmodel in elk geval strijdig is met de 

verordenende kracht van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de zone bestemt voor woningbouw, 

en dat een beleidsvisie geen bouwverbod of bestemmingswijziging kan invoeren. De 

verzoekende partij bekritiseert dat de stad Sint-Niklaas, en de verwerende partij, een 

bestemmingswijziging naar ‘open ruimte’ willen doorvoeren via een beleidsmatig gewenste 

ontwikkeling, in plaats van een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen en goed te keuren. 

 

Ook het weigeringsmotief met betrekking tot de woonbeleidsstudie is, volgens de verzoekende 

partij, irrelevant, omdat die studie van toepassing is op woonuitbreidingsgebieden, en dus niet 

op de aanvraag, die gelegen is in een woongebied. Volgens de verzoekende partij stelt de 

verwerende partij niet alleen de onbebouwbaarheid van het terrein voorop, maar kent ze er 

ook een andere bestemming aan toe, waardoor ze, met de bestreden beslissing, via een 

beleidsbeslissing nieuwe voorschriften met verordenende kracht invoert. 

 

Over het MOBER Westakkers stelt de verzoekende partij dat die studie niet voldoende 

bekendgemaakt is en het bovendien maar een document is, dat een onderdeel is van een 

studiefase voor het RUP Westakkers, zodat het niet aangewend kan worden om bebouwing 

te verbieden. Daarbij aansluitend stelt de verzoekende partij nog dat het argument dat 

verkeerscongestie moet voorkomen worden langs de N70, onrealistisch is. De verwerende 

partij motiveert, volgens de verzoekende partij, niet waarom een verkavelingsproject van vier 

woningen de doorstroming van de N70 zodanig negatief beïnvloedt dat dit strijdig is met een 

goede ruimtelijke ordening. 
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Die conclusie blijkt, volgens de verzoekende partij, ook niet uit de MOBER, dat zich, volgens 

de verzoekende partij, alleen uitspreekt op macroniveau. De verzoekende partij bekritiseert 

dat de aanvraag strijdig is met het masterplan, omdat dit niet kan dienen om een 

bestemmingswijziging door te voeren. In ieder geval is het masterplan, volgens de 

verzoekende partij, kennelijk onwettig, zodat het buiten toepassing gelaten moet worden. Voor 

zover de verwerende partij de bestreden beslissing motiveert door te stellen dat, voorafgaand 

aan elke woonontwikkeling, een plan moet worden gemaakt voor de volledige woonlob, verliest 

ze, volgens de verzoekende partij, uit het oog dat, volgens het masterplan, alleen publieke en 

semipublieke opdrachtgevers dat kunnen. De verzoekende partij onderstreept verder dat het 

masterplan dateert van 2010 en dat de stad Sint-Niklaas sindsdien niets heeft ondernomen, 

terwijl de verwerende partij in de bestreden beslissing zelf stelt dat het masterplan niet meer 

als een relevante beleidsbeslissing beschouwd kan worden. De verzoekende partij 

beklemtoont nog dat het masterplan een oneigenlijke bestemmingswijziging naar 

woonuitbreidingsgebied creëert en het aanvraagperceel, volgens het masterplan,  gelegen is 

in ‘woonlob 2D‘ met een woningdichtheid van 16 woningen/ha. 

 

Tot slot stelt de verzoekende partij dat de studie voor de opmaak van het RUP Bellestraat-

Zonneken niet als weigeringsmotief kan worden gebruikt omdat dit louter een studie is, en 

geen vastgesteld ontwerp-RUP. 

 

In het tweede onderdeel van haar eerste middel stelt de verzoekende partij dat ook de overige 

motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot een goede ruimtelijke ordening 

duidelijk ingegeven zijn om een bouwverbod te realiseren. Het argument dat, met het verlenen 

van een vergunning, de deur geopend wordt voor een verdere aansnijding is, volgens de 

verzoekende partij, niet deugdelijk omdat de aanpalende percelen gelegen zijn in woongebied, 

en dus voor woningbouw in aanmerking komen. De verwerende partij motiveert, volgens de 

verzoekende partij, evenmin dat de aanvraag het groen en rustig karakter tenietdoet, en 

bovendien is dit argument, volgens de verzoekende partij ongeloofwaardig. Verder stelt de 

verzoekende partij dat het motief van de bestreden beslissing over het gebundeld parkeren 

niet gebaseerd is op de bestaande toestand met  klassieke woningen met parkeermogelijkheid 

op eigen terrein. 

 

Tot slot stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij in de bestreden beslissing 

nietszeggend overweegt dat de schuine perceelsgrenzen de kwalitatieve invulling van het 

groter geheel hypothekeren. Volgens de verzoekende partij verduidelijkt de verwerende partij 

niet hoe de aanvraag een kwalitatieve invulling zou beletten, en wat dat groter geheel dan wel 

is. 
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2. 

De verwerende partij antwoordt dat de bestreden beslissing helemaal niet gebaseerd is op 

een bouwverbod of op een openruimtebestemming, die onbebouwd moet blijven. Volgens de 

verwerende partij vermeldt de bestreden beslissing alle beleidsmatig gewenste 

ontwikkelingen, én de wijze waarop ze bekendgemaakt zijn, en heeft ze, op basis daarvan, 

beslist dat het gebied ontwikkeld moet worden met respect voor het ongeschonden karakter 

ervan, en met de intentie van de stad om het gebied in te vullen volgens haar lobbenstadmodel. 

Uit de bestreden beslissing blijkt, volgens de verwerende partij, helemaal niet dat de gewenste 

ontwikkeling de bestemming vervangt. 

 

Verder verduidelijkt de verwerende partij dat ze de aanvraag heeft getoetst aan de 

inpasbaarheid, het ruimtegebruik, de mobiliteit en de visuele elementen, en er met betrekking 

tot elk van die aspecten een strijdigheid is met de aanvraag. Het is, volgens de verwerende 

partij, dus onjuist te beweren dat zij een vergunning weigert omwille van beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen, die als een bestemmingsinstrument zouden gelden. De verwerende 

partij stelt dat zij alle aspecten van een goede ruimtelijke ordening beoordeeld heeft, met 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen als onderdeel daarvan. Volgens de verwerende partij 

is de verzoekende partij het daar mee oneens, maar ook niet meer dan dat. 

 

3. 

De verzoekende partij stelt nog dat uit de bestreden beslissing letterlijk een bouwverbod volgt 

en het antwoord van de verwerende partij daarmee strijdig is. Verder voegt de verzoekende 

partij er nog aan toe dat de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, waarop de verwerende 

partij zich baseert, onwettig zijn. Ze herhaalt dat de bouwzone bij het lobbenstadmodel nog “in 

studie” was, dat de woonbeleidsstudie alleen betrekking heeft op woonuitbreidingsgebied, de 

MOBER van Westakkers niet bekendgemaakt is en dat het masterplan onwettig is en dateert 

van 2010. De studie van het RUP Bellestraat-Zonneken is, volgens de verzoekende partij, 

bovendien alleen maar een studie, en dus geen beleidsmatig gewenste ontwikkeling.  

 

Tot slot antwoordt de verzoekende partij dat de beoordeling van een goede ruimtelijke 

ordening niet gebaseerd is op de onmiddellijke omgeving en dat de bestaande bebouwing in 

de Kallohoekstraat niet bij de beoordeling wordt betrokken. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De vergunningverlenende overheid heeft, bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een 

aanvraag met een goede ruimtelijke ordening, een ruime appreciatiebevoegdheid. De Raad is 

niet bevoegd om, in de plaats van de vergunningverlenende overheid, de verenigbaarheid van 

een aanvraag met een goede ruimtelijke ordening te beoordelen en kan alleen onderzoeken 

of de vergunningverlenende overheid de grens van haar appreciatiebevoegdheid respecteert. 

 

Een verzoekende partij, die de motivering van een bestreden beslissing met betrekking tot een 

goede ruimtelijke ordening bestrijdt, moet aantonen dat de vergunningverlenende overheid de 

grenzen van haar appreciatiebevoegdheid overschreden heeft door kennelijk onredelijk, 

onzorgvuldig of foutief te oordelen. 

 

Artikel 4.3.1, §2, eerste lid VCRO bepaalt onder meer dat een vergunningverlenende overheid, 

bij de beoordeling of een aanvraag zich inpast binnen een goede ruimtelijke ordening, rekening 

kan houden met “beleidsmatig gewenste ontwikkelingen”. 

 

Krachtens de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet moet een vergunningsbeslissing duidelijk 

en afdoende de redenen vermelden, waarop het vergunningverlenend bestuursorgaan haar 

beslissing baseert. Bij het beoordelen van de wettigheid van een vergunningsbeslissing kan 

de Raad derhalve alleen rekening houden met de in de vergunningsbeslissing vermelde 

redenen. 

 

2. 

Uit het dossier blijkt dat het perceel, waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, wordt 

geordend door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaal stedelijk gebied 

Sint-Niklaas’, dat het perceel bestemt als woongebied (artikel 4). In de bestreden beslissing 

stelt de verwerende partij, en de procespartijen betwisten ook niet dat de aanvraag daar mee 

in overeenstemming is. 

 

Met de bestreden beslissing weigert de verwerende partij een omgevingsvergunning te 

verlenen omwille van meerdere strijdigheden met een goede ruimtelijke ordening en finaal 

omwille van “beleidsmatige ruimtelijke gewenste ontwikkelingen” en omdat de aanvraag “- 

ondanks de bestemmingsconformiteit - niet voor vergunning in aanmerking komt”. 
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De weigeringsmotieven die betrekking hebben op de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 

kunnen als volgt samengevat worden:  

 

- de aanvraag is strijdig  met het lobbenstadmodel dat de zone aanduidt als een open ruimte 

 

- de aanvraag is strijdig met het masterplan dat een voorafgaande visie van de volledige 

woonlob, en van het afzonderlijk woonveld, vereist vooraleer de lob wordt aangesneden 

 

- de verkaveling leidt tot een bijkomend woonaanbod op een locatie waar verdichting niet 

wenselijk is volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde woonbeleidsstudie 

 

- de aanvraag bemoeilijkt de toekomstige knip van de Kallohoekstraat, en past daarom niet 

binnen het MOBER voor de opmaak van het uitvoeringsplan Bellestraat-Zonneken, en 

bemoeilijkt het mobiliteitsplan van de stad Sint-Niklaas. 

 

3. 

3.1  

Met betrekking tot de strijdigheid van de aanvraag met het lobbenstadmodel stelt de 

verwerende partij in de bestreden beslissing: 

 

“… 

Het in de aanvraag beoogde woonproject bevindt zich volgens het lobbenstadmodel 

(goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 september 2014) en de studie voor de opmaak 

van het rup Bellestraat – Zonneken in een gebied voor open ruimte. 

 

Voorliggende verkavelingsaanvraag bevat slechts zeer beperkte wijzigen ten opzichte van de 

reeds geweigerde verkavelingsaanvraag SN821. De verkavelingsaanvraag is bijgevolg opnieuw 

in strijd met een reeks beleidsmatig gewenste ontwikkelingen van de stad, namelijk het 

lobbenstadmodel, de woonbeleidsstudie, en het mobiliteitsplan. Ook doorstaat de aanvraag de 

natuurtoets niet. 

 

Zowel het college als de gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas, heeft immers door de 

goedkeuring van dit model aangegeven dat het de driehoek tussen Bellestraat – Zonneken 

enerzijds en de Heidebaan anderzijds niet wenst te ontwikkelen, maar wil vrijwaren van 

bebouwing. De driehoek werd aangeduid als een groene lob met een belangrijke functie op het 

vlak van recreatie, duurzaam vervoer, biodiversiteit, waterbuffering en -infiltratie, 

(stads)landbouw, verkoeling en ventilatie met gezonde lucht. 
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Het perceel van de aanvraag betreft een onbebouwd weiland met enkele belangrijke 

ecologische en landschappelijke elementen en vormt een interessante omgeving om te 

integreren in de groene lob.. 

 

Het lobbenstadmodel, dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2014, 

wordt door de stad Sint-Niklaas gehanteerd als toetsingskader bij de verdere ruimtelijke 

ontwikkeling van de stad.  

 

In het lobbenstadmodel wordt de kernstad niet concentrisch uitgebreid waardoor open ruimte 

steeds verder weg wordt geduwd van de stad maar met compacte stadslobben opgebouwd 

rond de radiale invalswegen. Tussen de stadslobben brengt een netwerk van blauwgroene 

vingers op die wijze de natuur tot in het hart van de stad. Deze blauwgroene vingers zijn 

bovendien aantrekkelijk om recreatieve functies en voet- en fietspaden in onder te brengen, en 

vangen het overtollig hemelwater op. De blauwgroene vingers hebben ook een gunstige invloed 

op het stadsklimaat.  

 

De grond bevindt zich volgens het lobbenstadmodel (goedgekeurd door de gemeenteraad van 

26 september 2014) en de studie voor de opmaak van het rup Bellestraat – Zonneken in een 

gebied voor open ruimte (In de pers werd over het lobbenstadmodel en de uitgangspunten ervan 

gecommuniceerd, o.a. Gazet Van Antwerpen 17 & 18 mei 2014: Het Nieuwsblad 17 & 18 mei; 

Het Laatste Nieuws 7-05-2014; Stadskroniek, november 2014; de website van de stad 

www.sint-niklaas.be). 

 

Zowel het college als de gemeenteraad heeft door de goedkeuring van dit model aangegeven 

dat het de driehoek tussen Bellestraat – Zonneken enerzijds en de Heidebaan anderzijds niet 

wenst te ontwikkelen, maar wil vrijwaren van bebouwing. De driehoek werd aangeduid als een 

groene lob met een belangrijke functie op het vlak van recreatie, duurzaam vervoer, 

biodiversiteit, waterbuffering en -infiltratie, (stads)landbouw, verkoeling en ventilatie met 

gezonde lucht. Het perceel in kwestie behoort tot een onaangesneden landelijk gebied waar 

men een 360°-zicht heeft op open ruimte die omzoomd wordt door bos, hagen en houtkanten. 

 

Bebouwing is nauwelijks zichtbaar. 

 

Het bebouwen van dit perceel betekent ondubbelzinnig een aantasting van het landelijke 

karakter en vooral het doorkruisen van de -breed gecommuniceerde ambitie om deze 

onaangetaste zone te integreren in een groene lob. 

 

Het aansnijden van deze grond staat bijgevolg haaks op de ambities van het lobbenstadmodel. 
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Om de lobbenstad daadwerkelijk te realiseren, is het noodzakelijk elke stap en elke keuze in 

die richting te zetten. Enkel op die manier kan op termijn de lobbenstad Sint-Niklaas ontstaan 

en verder versterkt worden. Het betreft een beleidsvisie ten aanzien van het realiseren van een 

optimalere ruimtelijke ordening op langere termijn, wat een duidelijke visie is van het beleid van 

de stad. Enkel door deze beleidsvisie strikt te volgen kan dit gerealiseerd worden. Het verder in 

tussentijd - tot planinitiatieven werden omgezet naar uitvoeringsplannen – verlenen van 

omgevingsvergunningen, resulteert er in dat het lobbenstadmodel op termijn niet efficiënt zal 

kunnen uitgebouwd worden, en het bereiken van het beoogde doel hypothekeren.” 

 

3.2 

Uit het dossier blijkt dat de verwijzing in de bestreden beslissing naar ‘het lobbenstadmodel’ 

betrekking heeft op een onderzoek dat de stad Sint-Niklaas op 25 februari 2013 heeft laten 

uitvoeren met als vraag of de toekomstige ruimtelijke ordening van de stad uitgebouwd kan 

worden met een lobbenstad als centraal uitgangspunt. 

 

Zo stelt het onderzoeksrapport: 

 

“Naar aanleiding van actieplan 55 uit het witboek “onderzoeken of het lobbenstadmodel kan 

gehanteerd worden als toetssteen voor ruimtelijke ontwikkeling” besliste het college in zitting 

van 25 februari 2013 om hierover een onderzoeksopdracht op te starten. Hiervoor werd 

opdracht gegeven aan de dienst ruimtelijke planning in samenwerking met het extern 

studiebureau Fris in het Landschap. 

… 

Het onderzoeksrapport vertrekt vanuit de aanwezige ruimtelijke bouwstenen geënt op de twee 

netwerken water en verkeer om vervolgens de lobbenstad te vertalen naar Sint -Niklaas. Hierbij 

wordt ingegaan op de stadslobben, de blauwgroene vingers, de binnenstad en de verbindingen 

er tussen. Daarbij worden tevens aanbevelingen gegeven voor toekomstige ontwikkelingen. Tot 

slot wordt het lobbenstadmodel als toetsingskader gehanteerd voor bestaande en nieuwe 

projecten.” 

 

Die denkoefening is uiteindelijk vertaald in het onderzoeksrapport ‘lobbenstad Sint-Niklaas’ 

van 2014 dat de gemeenteraad op 26 september 2014 goedgekeurd heeft. 

 

Voor zover de verwerende partij in de bestreden beslissing meermaals verwijst naar ‘het 

lobbenstadmodel’ is dit dus een verwijzing naar die twee beleidsdocumenten, en vooral naar 

het goedgekeurd onderzoeksrapport.  

 

Op pagina 32 van het onderzoeksrapport is te lezen: 

 

https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/Lobbenstadmodel_GR20140926.pdf
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“De toetsing van alle geplande (woon)projecten aan het lobbenstadmodel laat zien dat er nog 

kansen zijn voor heroriëntering voor de stedelijke woongebieden Clementwijk II (westelijk deel) 

en Bellestraat/Zonneken (vanaf Kallohoekstraat). De andere projecten (incl. binnenstad) passen 

binnen de lobbenstad of zijn reeds uitgevoerd of in uitvoering (o.m. Watermolenwijk II en 

Clementwijk²). Nieuwe projecten dienen zich alvast in te passen in de lobbenstructuur.” 

 

3.3 

Nog los van het antwoord op de vraag of het onderzoeksrapport van het lobbenstadmodel wel 

ontwikkelingsperspectieven bevat die, zowel in de tijd als naar inhoud, voldoende 

geconcretiseerd zijn om als beleidsmatig gewenste ontwikkeling beschouwd te kunnen 

worden, blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij aan het lobbenstadmodel 

onrechtmatig een gewicht toekent, die het niet kan hebben. 

 

In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij immers dat de aanvraag niet verzoenbaar 

is met het lobbenstadmodel, omdat het perceel, waarop de beslissing betrekking heeft, 

volgens dat model, gelegen is  “in een gebied voor open ruimte” en het lobbenstadmodel “als 

toetsingskader bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad” geldt. Verder luidt het dat 

de stad Sint-Niklaas de zone waarin dat perceel gelegen is, “niet wenst te ontwikkelen, maar 

wil vrijwaren van bebouwing’, dat het aansnijden van het terrein met bebouwing “een 

aantasting betekent van de breed gecommuniceerde ambitie om deze onaangetaste zone te 

integreren in een groene lob” en “haaks staat op de ambities van het lobbenstadmodel”. De 

verwerende partij stelt in de bestreden beslissing ook nog dat elke stap, en elke keuze, in de 

richting van het lobbenstadmodel nodig zijn omdat “enkel op die manier op termijn de 

lobbenstad Sint-Niklaas [kan] ontstaan”, dat de beleidsvisie strikt gevolgd moet worden en “het 

verder in tussentijd […] verlenen van omgevingsvergunningen, … het bereiken van het 

beoogde doel [zal] hypothekeren”.   

 

Uit die overwegingen van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de verwerende partij, net 

zoals het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas, het zogenaamd 

lobbenstadmodel als rechtstreeks toetsingskader hanteert bij de vergunningverlening, en, op 

basis daarvan, beslist dat elke verdere bebouwing in de betrokken zone, volgens dat model, 

uitgesloten is, zodat een omgevingsvergunning geweigerd moet worden. Zo kent de 

verwerende partij aan het lobbenstadmodel de draagwijdte toe van een verordenend 

bestemmingsvoorschrift dat ze ‘als toetsingskader’ gebruikt, en waarvan klaarblijkelijk niet kan 

afgeweken worden. Daarmee tilt de verwerende partij, op onwettige wijze, de 

opportuniteitsbeoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met een goede ruimtelijke 

ordening naar het niveau van de bestemmingsconformiteit. 
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3.4 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen zijn de enige 

instrumenten waarin stedenbouwkundige voorschriften opgelegd kunnen worden die, zoals 

bepaald in artikel 1.1.3 VCRO en artikel 1.1.2, 13° VCRO,  een goede ruimtelijke ordening 

‘vastleggen’. De gewestplannen, de plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen of 

het herkenbaar onderdeel van een projectbesluit dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, zijn 

de enige instrumenten die, zoals bepaald in artikel 4.1.1, 1° VCRO, dwingend een 

bestemmingsvoorschrift kunnen bevatten.  

 

Krachtens artikel 4.3.1, §2, 2° VCRO is het uitsluitend in het kader van de beoordeling van een 

goede ruimtelijke ordening mogelijk om rekening te houden met beleidsmatig gewenste 

ontwikkelingen. Een beleidsmatig gewenste ontwikkeling kan dan ook niet ingeroepen worden 

met het oog op een gewenste planologische aanpassing van een geldende bestemming. 

 

Door het lobbenstadmodel als rechtstreeks toetsingskader te hanteren, om vervolgens het 

verlenen van omgevingsvergunningen in de betrokken zone (groene lob) te vermijden, roept 

de verwerende partij met de bestreden beslissing een nieuwe, niet decretaal voorziene, 

weigeringsgrond in het leven. De verwerende partij kent aan het lobbenstadmodel een 

rechtskracht toe die het instrument van een beleidsmatig gewenste ontwikkeling, zoals 

bepaald in artikel 4.3.1, §2 VCRO, ver overstijgt. Bovendien blijkt uit het dossier dat het 

lobbenstadmodel alleen gebaseerd is op een louter onderzoeksrapport, dat zelfs het stadium 

van een voorlopig vastgesteld ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan – dat krachtens artikel 

4.3.2 VCRO wél als weigeringsgrond gebruikt mag worden – nog niet eens bereikt heeft.  

 

Anders dan hetgeen in het lobbenstadmodel zelf, en in de bestreden beslissing, vermeld wordt, 

kan de daarin onderzochte ruimtelijke visie van de stad Sint-Niklaas niet als toetsingskader 

gehanteerd worden bij de beoordeling van vergunningsaanvragen, en al zeker niet wanneer 

dat toetsingskader er toe leidt aan de verzoekende partij de door het RUP gevestigde 

rechtmatige ontwikkelingsmogelijkheden, meer bepaald woningbouw, zonder meer te 

ontzeggen. De verwerende partij kan, bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een 

aanvraag met een goede ruimtelijke ordening, wel modaliteiten vooropstellen waar de 

woonontwikkeling moet  aan voldoen, maar niet op basis van een beleidsvisie een oneigenlijke 

bestemmingswijziging doorvoeren.  

 

De verwerende partij is, als vergunningverlenende overheid, niet bevoegd om, op basis van 

een zuivere ruimtelijke beleidsvisie, af te wijken van de bindende en verordenende 

voorschriften van een ruimtelijk bestemmingsplan. 



 

RvVb - 13 

Een ruimtelijke beleidsvisie, zoals het lobbenstadmodel, kan er, anders dan de verwerende 

partij in de bestreden beslissing stelt, niet toe leiden dat een perceel in geen enkel opzicht, of 

onder geen enkele voorwaarde, meer voor bebouwing in aanmerking kan komen, wanneer dat 

volgens de verordenende bestemmingsvoorschriften wel zo is. 

 

Een wijziging van het stedenbouwkundig beleid moet, omwille van de rechtszekerheid, in de 

eerste plaats tot uiting komen in een wijziging van de bestemmingsvoorschriften. 

 

3.5 

Ten overvloede verwijst de Raad daarvoor ook nog naar het hiernavolgend antwoord van de 

Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme op een 

parlementaire vraag (Hand. Vl.Parl. comm. Leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie 

2020-21, 23 maart 2021, nr. 2424): 

 

“Collega […],…. Het is zo dat – en het klopt wat de gouverneur daarover zegt, alsook de Raad 

van State – men een bouwstop of bouwpauze niet kan invoeren louter via een beslissing van 

de gemeenteraad. Een gemeentelijke visie die niet verankerd is in verordenende kaders, kan 

niet bepalend zijn voor de eventuele bebouwbaarheid van een plek. Een dergelijke visie kan 

enkel ingezet worden bij de opportuniteitsbeoordeling van een vergunning, door ze mee te 

nemen als beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Als men een bepaald gebied dus niet wenst te 

ontwikkelen, dan moet men daar eigenlijk een RUP voor opstellen en zo zorgen voor een 

kortsluiting. Dat zijn de regels. Dat is ook logisch, want burgers moeten er natuurlijk op kunnen 

vertrouwen dat wat in een structuur- of beleidsplan staat, ook de juiste ruimtelijke gevolgen 

krijgt. Dat is ook wat de gouverneur heeft gezegd wat Halle betreft. 

… 

Het is eigenlijk gewoon een kwestie van een RUP te maken. Zo moet men te werk gaan, ook 

omwille van de rechten van de burgers.” 

 

Uit dit alles volgt dat wanneer de stad Sint-Niklaas het betrokken woongebied als ‘open ruimte’ 

bouwvrij wil houden, de gemeenteraad daarvoor, conform de artikelen 2.2.18 ev. VCRO, het 

decretaal voorziene planproces moet starten en volgen, al dan niet gepaard gaande met een 

planschadevergoeding volgens artikel 2.6.1 VCRO e.v. Zolang dat niet gebeurt kunnen de 

rechtmatige ontwikkelingsmogelijkheden niet op basis van ‘het lobbenstadmodel’ ontzegd 

worden aan de verzoekende partij. Noch uit het dossier, noch uit de bestreden beslissing blijkt 

bovendien dat er sinds de goedkeuring van het lobbenstadmodel, reeds in 2014, door de stad 

Sint-Niklaas enige stap gezet is om het decretaal voorziene planproces op te starten. 

 

Het middelonderdeel is dan ook gegrond. 
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4. 

Naast een strijdigheid met het lobbenstadmodel stelt de verwerende partij in de bestreden 

beslissing als volgt dat de strijdigheid van de aanvraag met het masterplan eveneens een 

weigeringsmotief is: 

 

“Hoewel het stadsbestuur ondertussen heeft beslist om de het gebied conform het 

lobbenstadmodel te heroriënteren naar een groene lob, klopt het inderdaad dat de aanvraag in 

strijd is met het masterplan. 

 

Elke woonontwikkeling in het gebied dient gekaderd te worden in het geheel van de woonlob.  

 

Voordat een deel van het masterplan, n.l. een woonveld, kan uitgevoerd worden dient er een 

plan gemaakt te worden voor heel de woonlob waar dit woonveld zich in bevindt. Op die manier 

gebeurt de ontwikkeling niet ad hoc en kan de kwaliteit en samenhang gewaarborgd worden.  

 

Het masterplan voorziet onder meer een ‘groene ruggengraat’ door het gebied. Elke ad hoc 

ontwikkeling kan deze ambitie hypothekeren. Ook op de schaal van het woonveld dienen een 

aantal zaken op voorhand vastgelegd te worden. Zo moet het parkeervraagstuk op het niveau 

van het woonveld worden bekeken en moet een teveel aan aantakkingen op het openbaar 

domein vermeden worden (in functie van een aantrekkelijke wandel- en fietsomgeving). 

 

Het gegeven alleen, dat het gevraagde bestemmingsconform is, volstaat niet om een 

vergunning te verlenen.” 

 

Zo overweegt de verwerende partij in de bestreden beslissing dat “hoewel het stadsbestuur 

ondertussen heeft beslist om het gebied conform het lobbenstadmodel te heroriënteren naar 

een groene lob”, de aanvraag strijdig is met het masterplan, dat vereist dat “Elke 

woonontwikkeling in het gebied dient gekaderd te worden in het geheel van de woonlob”, en 

er “een plan gemaakt [dient] te worden voor heel de woonlob”, vooraleer een deel van het 

masterplan, namelijk een woonveld, uitgevoerd kan worden en “elke ad hoc ontwikkeling kan 

deze ambitie hypothekeren”. 

 

Voor zover de verwerende partij dus beslist dat de aanvraag strijdig is met het 

lobbenstadmodel, dat zich verzet tegen nieuwe bebouwing en een open ruimte vooropstelt, 

beslist ze vervolgens dat de aanvraag niet past in de beleidsvisie van het masterplan, dat een 

woonontwikkeling op de locatie afhankelijk maakt van een strategische visie op planniveau. In 

tegenstelling tot het lobbenstadmodel van 2014 stelt het masterplan van 2010 dus wel 

woningbouw voorop. 
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Het is onredelijk en onzorgvuldig een aanvraag te toetsen aan twee tegenstrijdige ruimtelijke 

visies, om die vervolgens allebei als weigeringsmotief te hanteren. De verwerende partij 

verduidelijkt in de bestreden beslissing niet waarom de ruimtelijke visie in het masterplan van 

2010 nog actueel is en nagestreefd wordt. De verwerende partij erkent integendeel zelf dat die 

visie voorbijgestreefd is door het recenter lobbenstadmodel. De verwerende partij legt in de 

bestreden beslissing niet uit waarom ze de ruimtelijke visie in het masterplan toch nog als 

weigeringsgrond hanteert.  

 

Bovendien geldt ook hier dat het perceel, waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, 

volgens het toepasselijk ruimtelijk uitvoeringsplan, gelegen is in een woongebied, en 

individuele woonontwikkeling dus principieel mogelijk is. Net zo min als een beleidsvisie het 

woongebied bouwvrij kan houden, kan de verwerende partij via het masterplan van 2010 de 

realisatie van de vastgelegde bestemming afhankelijk stellen van de opmaak van “een 

voorafgaand plan voor heel de woonlob”. Zo wordt via een louter beleidsinstrument eveneens 

een niet toegestane bestemmingswijziging doorgevoerd.  

 

5. 

Als derde weigeringsmotief, dat verband houdt met een goede ruimtelijke ordening, stelt de 

verwerende partij als volgt dat de aanvraag strijdig is met de woonbeleidsstudie van de 

gemeenteraad: 

 

“Uit de woonbeleidsstudie (goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 februari 2018) blijkt dat de 

te verwachten bijkomende woningen in het bestaande verstedelijkte gebied voor de huidige 

planperiode ruimschoots volstaat om de woonbehoefte op te vangen en dat het daarom niet is 

aangewezen om bijkomende woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. In het licht hiervan wordt 

bepaald dat de drie grotere stadsuitbreidingsprojecten (Bellestraat-Zonneken, De Winningen en 

Clementwijk II – west) pas ontwikkeld mogen worden in eventuele volgende planperiode(s). 

 

De verkaveling zorgt voor een bijkomend woonaanbod op een locatie waar verdichting niet 

wenselijk is en gaat in tegen het door de gemeenteraad goedgekeurde woonbeleidsstudie. 

 

Zelfs in het geval het stadsbestuur zich niet uitdrukkelijk tegen het bebouwen van deze 

omgeving had gekeerd, dan nog was de aanvraag overigens niet aanvaardbaar. 

 

Elke ontwikkeling van een ruimer onaangesneden gebied zoals dat van het binnengebied van 

Bellestraat-Zonneken-Heidebaan dient planmatig te gebeuren en moet worden gestuurd via een 

gebiedsdekkend masterplan. 
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Alleen op die manier kan ruimtelijke kwaliteit en samenhang worden gegarandeerd. Ad hoc-

ontwikkelingen van afzonderlijke percelen -zoals voorliggende aanvraag beoogt- hypothekeren 

dit streven. Zo moet bijvoorbeeld het parkeervraagstuk op hoger niveau dan perceelniveau 

worden bekeken om bijvoorbeeld via gebundeld parkeren het autoverkeer zoveel mogelijk uit 

de woonomgeving te weren en om een teveel aan aantakkingen en kruisende autobewegingen 

met het openbaar domein te vermijden (in functie van een aantrekkelijke wandel- en 

fietsomgeving).” 

 

Zo  stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing dat de gemeenteraad in 2018 een 

woonbeleidsstudie goedgekeurd heeft, waaruit blijkt dat het “niet is aangewezen om 

bijkomende woonuitbreidingsgebieden aan te snijden”. De verwerende partij weigert een 

omgevingsvergunning voor de aangevraagde verkaveling omdat “de aansnijding van het 

binnengebied van Bellestraat-Zonneken-Heidebaan planmatig [dient] te gebeuren en moet 

worden gestuurd via een gebiedsdekkend masterplan”, en nog dat “Ad hoc-ontwikkelingen van 

afzonderlijke percelen - zoals voorliggende aanvraag beoogt - dit streven hypothekeren”. 

 

Uit die overwegingen van de bestreden beslissing blijkt opnieuw dat de verwerende partij, nu 

op basis van een woonbeleidsstudie uit 2018, onrechtmatig de realisatie weigert van de 

verordenende en bindende bestemmingsvoorschriften van het RUP. De verwerende partij stelt 

in de bestreden beslissing duidelijk dat ze de betrokken zone niet ontwikkeld wil laten worden 

zolang die ontwikkeling niet planmatig gestuurd en geregeld wordt. Met dergelijk oordeel 

hanteert de verwerende partij een loutere beleidsvisie om de realisatie van de bestemming 

woongebied in de tijd te bevriezen zolang er geen nieuwe planmatig overkoepelende visie 

vastgesteld is. Zoals reeds vermeld in punten 3.4 en 3.5 van dit arrest, kan een loutere 

beleidsvisie de realisatie van de geldende planbestemming niet onmogelijk maken, ook niet 

tijdelijk.  

 

Dit is dan opnieuw nog los van het antwoord op de vraag of de woonbeleidsstudie wel 

ontwikkelingsperspectieven bevat die, zowel in de tijd als naar inhoud, voldoende 

geconcretiseerd zijn om er, als beleidsmatig gewenste ontwikkeling, rekening mee te houden 

bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag. 

 

Het middelonderdeel is dan ook gegrond. 
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6. 

Tot slot stelt de verwerende partij in het vierde weigeringsmotief als volgt dat de aanvraag zich 

niet inpast in het mobiliteitsbeleid van de stad Sint-Niklaas, zoals ook blijkt uit het 

mobiliteitseffectenrapport RUP Zonnestraat/Bellestraat en het MOBER Westakkers: 

 

“Het voorliggende ontwerp zorgt voor een -weliswaar lichte - stijging van gemotoriseerde 

verkeersbewegingen langs de Kallohoekstraat. De straat wordt vaak gebruikt door 

schoolkinderen van de nabijgelegen school in de Bellestraat en is de straat door zijn groene en 

rustige karakter ook aantrekkelijk voor wandelaars, joggers en fietsers. Hoewel de stijging van 

gemotoriseerd vervoer door de voorliggende aanvraag beperkt zal zijn, (…) 

 

Vervolgens werd in het kader van het opstellen van het ruimtelijk uitvoeringsplan Bellestraat-

Zonneken een mobiliteitseffectenrapport opgemaakt waarbij een aantal milderende 

maatregelen voor zacht verkeer (voetgangers en fietsers) zijn opgenomen: er wordt binnen de 

groene driehoek een maasverkleinend netwerk voorzien voor trage wegen en autoluwe straten. 

 

Een van de maatregelen is een knip in de Kallohoekstraat. Door het knippen van de 

Kallohoekstraat wordt vanaf de Bellestraat een gedeelte van de Kallohoekstraat autoluw. Deze 

knip wordt voorzien ter hoogte van het perceel van de aanvraag. De knip -die overigens ook 

voorkomt in het mobiliteitsplan van Sint-Niklaas- wordt bemoeilijkt door deze aanvraag. 

 

Tot slot stelt er zich dan ook een probleem met de goede verkeersafwikkeling van het gebied. 

 

Uit de uitgebreide Mober van Westakkers is immers gebleken dat er zeer omzichtig moet 

omgegaan worden met bijkomende ontwikkelingen (ook kleine verdichtingsprojecten) langs dit 

deel van de N70, om verkeerscongestie te voorkomen. Gelet op de mogelijke impact op de 

ruimere omgeving, is het dan ook niet aangewezen om op deze autogerichte locatie te 

verdichten.” 

 

Uit die overwegingen van de bestreden beslissing blijkt niet dat de verwerende partij de impact 

van de aanvraag op de mobiliteit afdoende zorgvuldig onderzocht heeft. 

 

De verwerende partij bevestigt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk dat de aanvraag maar 

tot een beperkte stijging van het gemotoriseerd verkeer in de Kallohoekstraat leidt. 

 

Niettemin stelt de verwerende partij vervolgens, kennelijk zonder meer, dat de aanvraag de 

toekomstige knip van de Kallohoekstraat bemoeilijkt, en het niet aangewezen is te verdichten 

op de autogerichte locatie, “gelet op de mogelijke impact op de ruimere omgeving”. 
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Nergens in voormelde overwegingen van de bestreden beslissing maakt de verwerende partij 

enigszins inzichtelijk of concreet of en waarom het aangevraagd verkavelingsproject van vier 

eengezinswoningen “het mobiliteitsplan van Sint-Niklaas” bemoeilijkt, leidt tot 

verkeerscongestie op de gewestweg N70, en een impact heeft op de ruimere omgeving. Dat 

geldt nog meer omdat de verwerende partij in de bestreden beslissing zelf stelt dat de stijging 

van gemotoriseerd vervoer door de aanvraag “beperkt zal zijn”. De enige verduidelijking die 

de verwerende partij aanreikt, is een verwijzing naar het MOBER, dat kadert in de opmaak van 

het PRUP Westakkers, waarin zou aangegeven worden “dat er zeer omzichtig moet 

omgegaan worden met bijkomende ontwikkelingen (ook kleine verdichtingsprojecten) langs dit 

deel van de N70, om verkeerscongestie te voorkomen”. De Raad oordeelt dat dit motief te 

vaag en nietszeggend is. 

 

7. 

Naast de reeds vermelde strijdigheden met de beleidsvisies bevat de beoordeling van de 

verwerende partij, onder de titel ‘de goede ruimtelijke ordening’ van de bestreden beslissing, 

nog de volgende afzonderlijke weigeringsmotieven: 

 

“Het voorliggende ontwerp zorgt voor een -weliswaar lichte - stijging van gemotoriseerde 

verkeersbewegingen langs de Kallohoekstraat. De straat wordt vaak gebruikt door 

schoolkinderen van de nabijgelegen school in de Bellestraat en is de straat door zijn groene en 

rustige karakter ook aantrekkelijk voor wandelaars, joggers en fietsers. Hoewel de stijging van 

gemotoriseerd vervoer door de voorliggende aanvraag beperkt zal zijn, dient ook in rekening te 

worden gebracht dat voorliggende aanvraag de deur openzet voor het verder aansnijden van 

aanpalende percelen. Op die manier zal het rustige karakter van de Kallohoekstraat inderdaad 

teniet gedaan worden. 

 

Voorts wordt er niet gewerkt met gebundeld parkeren, waardoor ook minstens vier extra 

parkeerplaatsen of in- en uitritten zullen aantakken op het openbaar domein. Dit zorgt voor een 

weinig veilige en aantrekkelijke omgeving voor zacht verkeer. 

… 

In subsidiaire orde wordt vastgesteld dat in dit ontwerp een ontwikkeling voorgesteld wordt 

binnen de bestaande perceelsgrenzen, zonder een doordachte herverdeling die in dit geval 

aangewezen zelfs noodzakelijk lijkt, gelet op de schuine perceelsgrenzen. De voorgestelde 

werkwijze hypothekeert de kwalitatieve invulling van het groter geheel en kan ook om die reden 

bezwaarlijk conform de goede ruimtelijke ordening bevonden worden.” 

 

Die overwegingen van de bestreden beslissing zijn geen draagkrachtige weigeringsmotieven. 
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Uit die overwegingen van de bestreden beslissing blijkt niet dat de verwerende partij het 

concreet voorwerp van de aanvraag getoetst heeft aan de ‘in de omgeving’ bestaande 

toestand. 

 

Het behoort tot de beoordelingsvrijheid van de verwerende partij om te onderzoeken wat de 

‘in de omgeving’ bestaande toestand van het voorgestelde project is, en het project daaraan 

te toetsen. Die toetsing aan de ‘in de omgeving’ bestaande toestand kan, afhankelijk van het 

relevant beoordelingsaspect, een ruimer beoordelingsperspectief inhouden dan de in ‘de 

onmiddellijke omgeving’ bestaande toestand. Wel moet de verwerende partij bij dat onderzoek 

steeds uitgaan van de ‘relevante’ in de omgeving bestaande toestand, waarbij de aard van het 

te onderzoeken aandachtpunt, in relatie met de bestaande omgeving, een belangrijke rol 

speelt.  

 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing zonder meer dat de aanvraag “de 

deur openzet voor het verder aansnijden van aanpalende percelen”, dat het rustig karakter 

van de Kallohoekstraat tenietgedaan wordt, en vier bijkomende opritten/parkeerplaatsen 

zorgen voor “een weinig veilige en aantrekkelijke omgeving voor zacht verkeer.” 

 

De Raad oordeelt dat de bestreden beslissing een concrete beschrijving ontbeert van de 

relevante omgeving, en geen voldoende duidelijke beoordeling van het antwoord op de vraag 

waarom de aanvraag daar niet in past. Dat de aanvraag een precedent is voor een aansnijding 

van de aanpalende percelen is alleszins geen draagkrachtig motief, omdat de bestemming 

“woongebied” is. Een aansnijding van het gebied met individuele woonontwikkeling valt dan 

ook binnen het normaal te verwachten ruimtelijk ontwikkelingspatroon. 

 

Ook de  overweging in de bestreden beslissing dat de aanvraag “de kwalitatieve invulling van 

het groter geheel hypothekeert”, is nietszeggend. De verwerende partij laat in de bestreden 

beslissing volledig onbesproken wat dan wel exact dat ‘groter geheel’ is, en hoe of waarom 

het voorwerp van de aanvraag dat hypothekeert. 

 

8. 

Uit dit alles volgt dat de verwerende partij niet wettig beslist dat de aanvraag strijdig is met een 

goede ruimtelijke ordening en er een omgevingsvergunning voor geweigerd moet worden 

omwille van “beleidsmatige ruimtelijke gewenste ontwikkelingen”. 

 

Het eerste middel is gegrond. 
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B. Tweede middel 

Stanpunt van de partijen 

1. 

In haar tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van: 

 

- de artikelen 9 en 14 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu (hierna: Natuurdecreet) 

 

- de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en 

 

- de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet. 

 

De verzoekende partij stelt dat de ongunstige natuurtoets in de bestreden beslissing kadert in 

het lobbenstadmodel, dat de verwerende partij artikel 14 Natuurdecreet misbruikt om een 

bouwverbod door te voeren, en de betrokken landschapselementen niet aftoetst. Verder stelt  

de verzoekende partij dat de motivering van de bestreden beslissing artikel 9 Natuurdecreet 

miskent, dat bepaalt dat geen beperkingen opgelegd kunnen worden die de realisatie van de 

plannen en hun bestemmingsvoorschriften kunnen verhinderen, en dat de motivering van de 

bestreden beslissing alleen al daarom ondeugdelijk is. 

 

Verder stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij in de bestreden beslissing niet 

motiveert waarom een regularisatie van de reeds gevelde bomen uitgesloten is, te meer omdat 

de eerder vastgestelde natuurwaarde alleen betrekking had op de houtkant. De verzoekende 

partij wijst er op dat de bomen in woongebied stonden, en dat het zonder meer uitsluiten van 

een vergunning leidt tot een bouwverbod, zodat de verwerende partij daardoor het 

motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel schendt, en er evenmin een deugdelijke 

beoordeling is van een goede ruimtelijke ordening, en de verwerende partij de mogelijkheid tot 

het verlenen van een regularisatievergunning negeert. Tot slot stelt de verzoekende partij dat 

de verwijzing naar de houtkant niet relevant is, omdat ze er meermaals op gewezen heeft dat 

er aan de houtkant niet wordt geraakt, en de verwerende partij louter stelt dat het behoud ervan 

‘ongeloofwaardig’ is. De verzoekende partij besluit dat de verwerende partij met de bestreden 

beslissing niet antwoordt op haar (bestuurlijke) beroepsargumenten en haar replieknota. 
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2. 

De verwerende partij repliceert dat de verzoekende partij niet betwist dat er waardevolle natuur 

en groen is op het terrein, maar wel betwist dat de bouwplannen aan deze natuurwaarden 

raken. 

 

De verwerende partij wijst er op dat de verzoekende partij, zoals vastgesteld in een proces-

verbaal, alle hoogstammen op het terrein gekapt heeft, en ook een deel van de waardevolle 

houtkant heeft verwijderd.  

 

De verwerende partij stelt dat ze rekening moet houden met die vaststaande feiten en dat, 

zonder verbalisering op 30 maart 2020, de volledige houtkant zou verdwenen zijn, en de 

verzoekende partij niet ernstig kan beweren dat haar invulling van het perceel geen impact zal 

hebben op het aanwezig waardevol groen, terwijl de verzoekende partij zelf een groot gedeelte 

van dit groen liet verwijderen.  

 

De verwerende partij besluit dat dit geen betrekking heeft op handhaving, en dat de ongunstige 

natuurtoets een volwaardige, afzonderlijke en deugdelijke weigeringsgrond is. 

 

3. 

De verzoekende partij dupliceert nog dat de verwerende partij veronderstelt dat er automatisch 

vermijdbare schade wordt veroorzaakt, maar niet verder komt dan een toetsing aan het 

lobbenstadmodel en een motivering over het onvergund vellen van de bomen en de houtkant. 

 

Verder voegt de verzoekende partij er nog aan toe dat de verwerende partij bij haar 

beoordeling elementen betrekt die niet relevant zijn, en daarmee toetsingscriteria toevoegt aan 

de artikelen 14, §1 en 16 van het Natuurdecreet, en dat de verwerende partij de keuze heeft 

om een vergunning te weigeren of voorwaarden op te leggen. 

 

Nergens uit de bestreden beslissing blijkt, volgens de verzoekende partij, echter waarom de 

vermijdbare schade, die met kleine ingrepen gevrijwaard kan worden, tot weigering van een 

vergunning moet leiden. 

 

Tot slot stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij in de bestreden beslissing niet 

motiveert waarom de bomen en de houtkant natuurwaarden hebben, dat het weigeren van 

een vergunning, in plaats van het opleggen van voorwaarden, kennelijk onredelijk is, en dat 

een vergunning niet zonder meer geweigerd kan worden omwille van vermijdbare schade. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 16, §1 Natuurdecreet bepaalt:  

 

“In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er zorg voor 

dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming 

te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te 

beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen.”  

 

De in artikel 16, §1 Natuurdecreet bepaalde zorgplicht betekent dat elke vergunningverlenende 

overheid verplicht is er voor te zorgen dat door het toelaten van een handeling of activiteit geen 

vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan, ongeacht de aard of het voorwerp van de 

aanvraag, en ongeacht de planologische bestemming van het gebied. Of het 

vergunningverlenend bestuursorgaan de in artikel 16, §1 Natuurdecreet opgelegde zorgplicht 

nagekomen is, moet ofwel blijken uit de bestreden beslissing, ofwel minstens uit het dossier. 

 

Deze natuurtoets is alleen relevant wanneer er een risico is op het ontstaan van ‘vermijdbare’ 

schade aan natuurwaarden. 

 

2. 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing: 

 

“Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu stelt 

in artikel 14 de zorgplicht in. Uit het advies van de natuurambtenaar blijkt dat zich op terrein 

enkele hoogstammige bomen bevonden (Malus sp., Betula pendula, Prunus sp., …) en dat er 

zich langs de zuidelijke en oostelijke perceelranden een grote houtkant met gemengde soorten 

bevindt (beuk, haagbeuk, boswilg, …). Vooral de houtkant heeft een ecologisch en 

landschappelijk belang. 

 

Op 11 maart 2019 werd een verkavelingsaanvraag voor het perceel geweigerd, onder meer 

wegens de impact op het aanwezige groen en omdat de ontwikkeling van dit perceel strijdig is 

met de visie van het stadsbestuur over het behoud van de open ruimte in dit gebied. 

 

Op 30 maart 2020, vóór het indienen van de huidige aanvraag, werd proces verbaal opgemaakt 

wegens het onvergund vellen van de hoogstammige bomen op het perceel. Deze werken 

werden uitgevoerd ondanks het feit dat het aanwezige groen aandeel had in de weigering van 

de eerdere verkavelingsaanvraag. 
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De huidige aanvraag gaat echter volledig voorbij aan deze velling en aan het proces verbaal 

dat werd opgemaakt. In de verantwoordingsnota staat te lezen: ‘Er zijn enkele sparren aanwezig 

binnen het projectgebied, waarvoor binnen deze aanvraag ook het rooien ervan wordt 

aangevraagd.’ In tegenstelling tot wat in de verantwoordingsnota wordt beweerd bevinden er 

zich dus geen hoogstammige bomen meer binnen de te verkavelen zone. 

 

De aanvrager was op de hoogte van het belang dat werd gehecht aan het aanwezige groen in 

de vorige verkavelingsaanvraag. De onvergunde vellingen eenvoudigweg regulariseren in de 

nieuwe aanvraag is dan ook uitgesloten. 

…. 

De natuurambtenaar van de stad Sint-Niklaas adviseert de aanvraag bijgevolg ongunstig. De 

aanvraag veroorzaakt vermijdbare schade aan de natuur zal veroorzaken en dient op basis van 

het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu decreet 

geweigerd te worden. 

…” 

 

Uit de beoordeling in de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de verwerende partij zich 

aansluit bij het ongunstig advies van de gemeentelijke natuurambtenaar en beslist dat de 

aanvraag vermijdbare schade toebrengt aan de natuur. Meer bepaald, wijst de verwerende 

partij er in de bestreden beslissing op dat er hoogstammige bomen waren op het terrein, maar 

dat de aanvrager die illegaal geveld heeft, hetgeen in de aanvraag genegeerd wordt. Omdat 

de verwerende partij het aanwezig groen en de hoogstammige bomen belangrijk acht, besluit 

ze dat de regularisatie van de onvergunde kap niet mogelijk is omwille van vermijdbare schade.  

 

3. 

De Raad oordeelt dat uit die beoordeling niet blijkt dat de verwerende partij de ‘natuurtoets’ 

oneigenlijk gebruikt om een bestemmingswijziging door te voeren. Integendeel: het 

doorslaggevend weigeringsmotief is dat de verwerende partij beslist dat artikel 16 van het 

Natuurdecreet zich verzet tegen het verlenen van een vergunning, omdat de boomkap 

vermijdbare schade is. De in artikel 16 vervatte zorgplicht is een “horizontale‟, en “niet-

gebiedsgerichte maatregel‟, die van toepassing is, ongeacht de stedenbouwkundige 

bestemming van het perceel (Parl.St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 690/1, p. 6-7 en 11). De loutere 

vaststelling dat een aanvraag vermijdbare schade doet ontstaan, is dus een wettig en 

zelfstandig weigeringsmotief, ook al is de aanvraag verenigbaar met de geldende 

planbestemming. 

 

De verzoekende partij viseert met haar kritiek artikel 16 van het Natuurdecreet niet en voert in 

haar tweede middel evenmin aan dat de bestreden beslissing die bepaling schendt. 
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De verzoekende partij voert wel de schending aan van artikel 14 Natuurdecreet, maar uit de 

bestreden beslissing blijkt niet dat de ongunstige natuurtoets, die is ingegeven vanuit 

‘vermijdbare schade’, daarop gebaseerd is. 

 

In haar wederantwoordnota viseert de verzoekende partij artikel 16 Natuurdecreet wel, maar 

daarmee geeft ze een niet ontvankelijke wending aan haar tweede middel. 

 

Voor zover de verzoekende partij nog argumenteert dat de natuurtoets doorslaggevend 

ingegeven is vanuit het lobbenstadmodel, leest ze de bestreden beslissing onjuist. Met de 

verwijzing in de bestreden beslissing dat de aanvraag “bovendien” strijdig is “met de visie van 

het stadsbestuur over de verdere ontwikkeling van dit gebied als groene lob” herhaalt de 

verwerende partij louter haar eerdere beoordeling van het lobbenstadmodel. Dat doet echter 

niets af aan de vaststelling van de verwerende partij dat de aanvraag, met name de kap van 

de hoogstammige bomen, vermijdbare schade veroorzaakt.  

 

4. 

De Raad is van oordeel dat de verwerende partij met de bestreden beslissing niet elke 

mogelijke regularisatie uitsluit. De verwerende partij beslist enkel dat de natuurtoets ongunstig 

is omdat de bomenkap vermijdbare schade veroorzaakt, en niet omdat de bomen al gekapt 

zijn. Dat de bomen, op het ogenblik van de bestreden beslissing, al gekapt zijn, en het 

weigeringsmotief dus moeilijk te remediëren is, heeft de verzoekende partij zelf in de hand 

gewerkt. De omstandige kritiek van de verzoekende partij over de verwijderde houtkant doet 

evenmin ter zake omdat de ongunstige natuurtoets gebaseerd is op de bomenkap, en niet op 

de verwijderde houtkant. 

 

Ook de kritiek van de verzoekende partij op de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening 

kan niet anders doen besluiten. De vaststelling in de bestreden beslissing dat de aanvraag 

vermijdbare schade veroorzaakt, is een van een goede ruimtelijke ordening te onderscheiden 

zelfstandig weigeringsmotief, waarvan de verzoekende partij de onwettigheid niet aantoont. 

 

De Raad verwerpt dan ook het tweede middel. 

 

5. 

Door de verwerping van het tweede middel van de verzoekende partij oordeelt de Raad dat 

een doorslaggevend en zelfstandig motief van een bestreden weigeringsbeslissing niet 

onwettig is, zodat die weigeringsbeslissing geldig blijft en de Raad het beroep verwerpt, ook 

al is het eerste middel gegrond.  
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V. Beslissing  

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

2. De kosten van het beroep, meer bepaald het door de verzoekende partij betaald rolrecht 

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

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 16 juni 2022 door de vierde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De dienstdoend kamervoorzitter van de 

vierde kamer, 

Julie SUYS Eddy STORMS 
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