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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 30 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0922  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0676-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Stephen DE PRETRE 

2. Jo VAN EEGHEM 

3. Eric MOERMANS 

4. GROEN vzw 

 

vertegenwoordigd door advocaat Marleen RYELANDT, met 

woonplaatskeuze te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 472 

 

Verwerende partij de stad BRUGGE, vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen 

 

vertegenwoordigd door advocaat Bram VANDROMME, met 

woonplaatskeuze te 8500 Kortrijk, Nelson Mandelaplein 2 

 

Tussenkomende partij 

 

Frederic DERYCKE 

 

vertegenwoordigd door advocaten Pieter-Jan DEFOORT en 

Frederick HALLEIN, met woonplaatskeuze te 8020 Oostkamp, 

Hertsbergsestraat 4 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 4 juni 2021 de schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging en de vernietiging van de 

beslissing van de verwerende partij van 17 mei 2021 waarmee akte genomen wordt van de 

melding van de uitbating van een restaurant-feestzaal-hotel. 
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Het project ligt in 8310 Brugge aan de Maalse Steenweg 488 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 18, sectie B, nummer 0190L. 

II. Rechtspleging 

Met het arrest van 17 juni 2021 met nummer RvVb-UDN-2021-1124 wordt de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen. De verzoekende partijen dienen 

een verzoek tot voortzetting in. 

 

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. De verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 1 

februari 2022. 

 

Advocaat Marleen RYELANDT, die voor de verzoekende partijen verschijnt, en advocaat 

Frederick HALLEIN, die voor de tussenkomende partij verschijnt, zijn gehoord. De verwerende 

partij verschijnt schriftelijk. 

III. Feiten 

De tussenkomende partij exploiteert aan de Maalse Steenweg 488 te Brugge hotel-restaurant-

feestzaal “Lodewijk Van Male”. De exploitatie werd, als een in klasse 2 ingedeelde inrichting, 

vergund met een besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge 

van 27 augustus 1999 op de percelen kadastraal gekend als afdeling 18, sectie B, nummers 

190L, 192E, 192F en 197P2. De geldigheidstermijn van twintig jaar van de milieuvergunning 

is verlopen. De bebouwing bestaat uit het hoofdgebouw aan de straatzijde, het vroegere 

kasteelgebouw met een in 1974 vergunde uitbreiding, en een niet-vergund tuinpaviljoen 

gebruikt als feest- en evenementenzaal. 

 

De inrichting ligt volgens het gewestplan “Brugge-Oostkust”, vastgesteld met een koninklijk 

besluit van 7 april 1977, in woonpark. 

 

Om tot een geregulariseerde toestand te komen, dient de tussenkomende partij op 6 oktober 

2020 bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge een aanvraag in tot 
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afgifte van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige en milieutechnische 

handelingen. Op 20 april 2021 trekt de tussenkomende partij de aanvraag in. Een op 23 april 

2021 opnieuw ingediende aanvraag wordt op 8 juni 2021 ingetrokken. 

 

Op 29 april 2021 meldt de tussenkomende partij bij het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Brugge de exploitatie van een restaurant-feestzaal-hotel als 

ingedeelde inrichting klasse 3 op het perceel kadastraal gekend afdeling 18, sectie B, nummer 

190L aan de Maalse Steenweg 488. De melding omvat onder meer rubriek 32.1.1° van de 

indelingslijst bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 

sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (vervolgens: VLAREM II), meer bepaald een 

feestzaal met muziekinstallatie met een maximaal geluidsniveau 95 dB(A) LAeq,15min. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge neemt op 17 mei 2021 akte 

van de melding. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden daaraan verbonden: 

 

“… 

- Het maximum toegelaten emissieniveau in de feestzaal, uitgedrukt als LAeq 15 min, 

bedraagt 95 dB(A), en uitgedrukt als LCeq 15 min, 103 dB(C). 

- Het uitgevoerde akoestisch onderzoek moet aangevuld worden met de meetplaats: met het 

oog op handhaving moet een éénduidige meetplaats vastgelegd worden in 

overeenstemming met artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis van Vlarem II. Het is verplicht dat de 

exploitant deze meetplaats gebruikt om het geluidsniveau te monitoren door middel van een 

meetmicrofoon. (…) 

- Wijzigingen aan de muziekinstallatie moeten gemeld worden conform het 

omgevingsvergunningsdecreet (en uitvoeringsbesluit). Een bijkomend akoestisch 

onderzoek kan opgelegd worden. 

- De exploitatie moet steeds gebeuren met gesloten ramen en deuren. 

- Er mag op geen enkele manier muziek in open lucht worden geproduceerd (direct of 

indirect). 

- Afwijkingen op de geluidsnormen kunnen niet toegestaan worden (geen optredens met 

elektronisch versterkte muziek en/of zang toegelaten). 

- Akoestische optredens in open lucht zijn niet toegelaten. 

- De exploitant neemt alle nodige maatregelen om afgeleide hinder in de buurt te voorkomen. 

- Het spelen van elektronisch versterkte muziek in het restaurant is toegelaten mits een 

muziekmelding wordt ingediend. Het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door de 

muziek, bedraagt voor het restaurant LAeq,15min 85 dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A). 

…” 
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Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Ontvankelijkheid van het beroep – belang 

Exceptie 

De verwerende partij betwist het belang van de verzoekende partijen. In de exceptie doet ze 

gelden: 

 

“… 

Verzoekers moeten ook in het kader van een vernietigingsprocedure (…) een duidelijk 

oorzakelijk verband aantonen tussen de bestreden beslissing en de aangevoerde nadelige 

gevolgen, zodat die door een vernietiging van de bestreden beslissing voorkomen kunnen 

worden. 

Verzoekers falen hierin, in een overigens bijzonder rommelig betoog. 

(…) 

- Algemeen enten verzoekers zo goed als hun integrale uiteenzetting over de mogelijke 

nadelen op zaken die het voorwerp niét vormen van deze bestreden beslissing. 

Hinder uit activiteiten in het park, het paviljoen, de parking,… Dat is allemaal irrelevant in 

casu. 

In hun verzoekschrift motiveren verzoekers hun snelle handelen bij Uw Raad zelf zonder 

verpinken door te stellen dat zij ‘vermoeden dat er ook feesten en ceremonies in het park 

zullen doorgaan.’ Of ook ‘de buren’ (wie dat ook moge zijn dan in deze procedure) ‘gaan er 

dan ook vanuit dat een (voorwaardelijke) aktename met een “streng” verbod op het gebruik 

van mobiele geluidsinstallaties ook genegeerd gaat worden, met een navenante negatieve 

impact op het woongenot in het woonpark.’ 

Lees: eigenlijk treden verzoekers niet op tegen de aktename zelf, maar tegen de 

mogelijkheid dat die niet wordt gerespecteerd. Wat natuurlijk niet kan. 

 

Stukken die verwijzen naar gebeurlijke klachten van andere omwonenden, kunnen 

trouwens ook niet in aanmerking komen om het belang van de huidige verzoekers te staven 

(…). 

Ook blijkt veelvuldig dat verzoekers vooral verwijzen naar hinder uit het verleden. Hinder 

die ze dus al eerder hadden. Die nadelen kunnen natuurlijk niet worden voorkomen met 

een schorsing. 

 

Verzoekers doen ook niet de minste moeite om hun (woon)locatie te duiden tegenover de 

exploitatie. Nochtans, als het gaat om geluidshinder is dat bij uitstek relevant, want het kan 
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mee betrokken worden in de afstand die er bestaat tussen de exploitatie en de woningen 

van verzoekers. 

 

Eerste verzoeker is eigenaar van een perceel waar momenteel een nieuwe woning zou 

worden gebouwd. 

Eerste verzoeker woont er dus nog niet, en dus is het volstrekt onduidelijk welk nadeel moet 

worden voorkomen. Eens te meer nu eerste verzoeker expliciet zelf erkent dat hij pas in 

augustus of september naar het perceel zou verhuizen. Of dit ondertussen zo zou zijn, is 

onduidelijk. 

 

Voor eerste verzoeker wordt expliciet verwezen naar het gebruik van ‘mobiele 

geluidsinstallaties’ op percelen die het voorwerp van deze melding niet uitmaken. Ook wordt 

er gesproken over activiteiten ‘in open licht’ en ‘uitbreiding van de feestzaal’, maar dat slaat 

niet op deze aktename. Bovendien ervaart deze verzoeker deze nadelen natuurlijk niet, 

want hij woont er niet. Hinder kan je niet ervaren, zonder aanwezig te zijn. 

 

Bovendien valt op dat het perceel op adres De Linde 107 zich aan de overkant van de 

vijvers bevindt en best op een grote afstand van het perceel dat deel uitmaakt van deze 

aktename. 

 

Zelfs in de zgn. geluidsstudie die verzoekers als stuk 22 voegen worden er geen metingen 

(of zelfs maar simulaties) uitgevoerd die zouden kunnen aantonen dat met het voorwerp dat 

vandaag voorligt, eerste verzoeker hinder zou kunnen ervaren. Meer zelfs, uit de studie 

door EOS (…) blijkt net duidelijk dat er geen overschrijdingen vast te stellen zijn ter hoogte 

van de dichtstbijzijnde woningen, waartoe de woning van eerste verzoeker trouwens niet 

behoort. 

 

- Tweede verzoeker stelt ook ‘vooral’ hinder te ervaren ‘van de illegale mobiele 

geluidsinstallaties in het park’. Hij woont langs de Maalse Steenweg (nr. 482) en geeft zelf 

aan dat hij grenst aan een perceel dat nu geen deel uitmaakt van de inrichting. Er wordt 

dan maar louter aangenomen dat ‘verwacht’ wordt dat dit perceel verder illegaal gebruikt 

zou worden ‘als overloopparking’, wat dat ook exact mag zijn. 

Verweerder valt in herhaling maar… welk uitstaans heeft dit met het voorwerp van deze 

aktename? 

 

Opnieuw kan worden verwezen naar de geluidsstudie van EOS (…) dat onverkort aantoont 

dat voor deze woning (meetpunt BP1) met de ingestelde emissiebegrenzing van 

geluidsoverschrijdingen alvast geen sprake is. Het is dus onduidelijk welk vermeend nadeel 
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met een vernietigingsvordering moet worden vermeden. Ook hun eigen studie van VERHAS 

toont het tegendeel niet aan. 

 

Waar zijdelings ook de airconditioning wordt aangehaald, zou dit een ‘hels lawaai’ maken, 

maar ook dat wordt niet gestaafd, of wordt de ernst van deze geluidshinder niet aangetoond. 

Er zijn trouwens in de aktename ook specifiek bijzondere voorwaarden opgelegd m.b.t. de 

koelinstallaties. 

 

- Derde verzoeker stelt in het verzoekschrift dat hij ‘tot op heden’ (dus vandaag al, zonder 

deze aktename dan) hinder ervaart van de uitbating ‘door het gebruik van de mobiele 

geluidsinstallaties’ ‘in het achterliggend park’ en het organiseren van feesten ‘in open lucht’. 

Welnu, deze hinderaspecten staan niet in correlatie met de voorliggende bestreden 

beslissing, want vormen het voorwerp er niet van. 

Meer zelfs, de voorwaarden die worden geformuleerd, voorkomen uitdrukkelijk activiteiten 

in open lucht. 

 

Ook voor derde verzoeker kan worden verwezen naar de geluidsstudie van EOS (…) dat 

onverkort aantoont dat voor deze woning (meetpunt BP2) met de ingestelde 

emissiebegrenzing van geluidsoverschrijdingen alvast geen sprake is. Het is dus ook voor 

hem onduidelijk welk vermeend nadeel zou moeten worden voorkomen. 

De studie die verzoekers aanbrengen van VERHAS toont het tegendeel niet aan. 

 

- Vierde verzoeker berust haar belang (en nadelen) op vermeende schade aan 

natuurwaarden of fauna ‘in het park’ door de ‘uitbreiding van de feestzaal en door de aanleg 

van het park’ en er wordt dan maar verwezen naar ‘vogels en vleermuizen’. 

 

Het belang en de nadelen in hoofde van vierde verzoeker zijn manifest afwezig. 

Vierde verzoeker blijft zich maar voor de kar spannen van buurtbewoners in het bestrijden 

van projecten door dan op goed geluk en zijdelings natuurwaarden te vermelden, zonder 

dat ze ook maar enigszins hard kan maken dat die in het gedrang komen. Er is zelfs geen 

aanzet tot bewijs hiertoe. 

‘Vogels en vleermuizen’ dan maar, altijd handig om te vermelden voor de VZW blijkbaar, 

maar statistieken of waarnemingen? Welke vleermuizen? Enig onderzoek? En worden die 

vleermuizen of vogels geraakt door de activiteiten die gepland worden BINNEN in de 

bestaande vergunde ruimtes? 

 

Het oneigenlijk gebruik van de VZW kan niet langer met de mantel der liefde worden bedekt. 
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Elk argument dat in hoofde van de VZW wordt aangehaald is gratuit. Bovendien wordt 

steevast verwezen naar feesten ‘die in het park doorgaan’, wat tot een verstoring zou leiden. 

Maar nogmaals: deze aktename slaat niét op het park. 

 

Met een wilde slag in het water verwijzen naar natuurwaarden is gemakkelijk, maar een 

potentiële schending moet wel énigszins aannemelijk worden gemaakt. 

(…) 

Terecht verwacht Uw Raad dat beweringen niet al te vaag of algemeen mogen blijven. Ook 

recent nog wees Uw Raad vermeende nadelige gevolgen van een brondbemaling af omdat 

de verzoekers ‘geen wetenschappelijke onderbouwing van hun beweringen’ voorleggen 

‘noch toetsen ze hun geuite vrees aan de concrete stukken van het dossier.’ (…) Dat is 

mutatis mutandis ook hier het geval bij de beoordeling van vermeende schendingen van 

natuurwaarden. Verzoekers doen niet de minste moeite om die vermeende nadelen te 

staven. 

 

Bovenop wil verweerder er toch ook nog eens op wijzen dat zij érg strenge voorwaarden heeft 

gekoppeld aan de exploitatie bij deze aktename. Dit wordt trouwens onverkort bevestigd door 

het onderzoek VERHAS dat verzoekers zélf aan hun bundel toevoegen. 

Bij de bespreking van de nadelen gaan de verzoekers op de voorwaarden niet in. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Zoals bepaald in artikel 105, §1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (vervolgens: Omgevingsvergunningsdecreet) kan de beslissing tot 

aktename of niet-aktename van een melding, bedoeld in artikel 111 van het decreet, met een 

rechterlijk beroep worden bestreden. Artikel 105, §2, eerste lid, 2° van hetzelfde decreet duidt 

het “betrokken publiek” als belanghebbende bij het rechterlijk beroep aan. Luidens artikel 2, 

eerste lid, 1° van het Omgevingsvergunningsdecreet behoort tot het betrokken publiek “elke 

natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met 

rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of 

belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte (…) van een omgevingsvergunning 

(…) waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, 

geacht worden belanghebbende te zijn”. 

 

Uit het samenlezen van artikel 2, eerste lid, 1°, artikel 105, §1 en artikel 105, §2, eerste lid, 2° van 

het Omgevingsvergunningsdecreet volgt dat een derde tot het betrokken publiek behoort en dus 
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belang heeft als hij gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij 

een beslissing over een melding. Een aannemelijk gemaakt risico op gevolgen die meer dan 

verwaarloosbaar zijn, volstaat als verantwoording van het belang. 

 

2. 

De eerste verzoekende partij meldt zich als eigenaar van het perceel te Brugge, De Linde 107 

waarop ze woningbouwplannen heeft. Het perceel grenst aan het achterliggende park bij het 

hoofdgebouw. De tweede verzoekende partij dient zich aan als eigenaar en bewoner van de 

woning aan de Maalse Steenweg 482, de derde verzoekende partij van de woning aan de Maalse 

Steenweg 480. Hun woningen grenzen aan het achterliggende park. 

 

De eerste drie verzoekende partijen situeren de ligging van hun woning ten opzichte van de 

feestzaal waarop de bestreden aktename betrekking heeft (stuk 23 van hun overtuigingsstukken). 

Het verwijt van de verwerende partij dat ze “niet de minste moeite” doen om hun woningen 

tegenover de exploitatie aan te duiden, is ongegrond. 

 

Het is aannemelijk dat de tweede en derde verzoekende partij als omwonenden aan geluidshinder 

ten gevolge van de aktename van de gemelde uitbating van de feestzaal met muziekinstallatie 

blootgesteld dreigen te worden, ondanks de opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden. De 

verwerende partij schermt tevergeefs met de akoestische studie waaruit blijkt dat er met de 

ingestelde emissiebegrenzing geen “geluidsoverschrijdingen” vastgesteld werden. Voor de 

beoordeling van het bestaan van een belang doet het niet ter zake of de geluidsnormen al dan niet 

overschreden worden, wel of er een risico op meer dan verwaarloosbare geluidshinder bestaat. 

 

Ten onrechte ontzegt de verwerende partij de eerste verzoekende partij het belang bij het 

beroep omdat ze zelf niet in de onmiddellijke nabijheid van de feestzaal woont. Zoals de 

woningen van de tweede en derde verzoekende partij, ligt het perceel van de eerste 

verzoekende partij in woonparkgebied. De potentiële impact van de bestreden beslissing op 

de kwaliteit van de woonomgeving is voldoende aannemelijk. Dat het perceel niet bebouwd is, 

staat de aanvaarding van het belang van de eerste verzoekende partij niet in de weg. 

 

Ten overvloede: wat specifiek de beoordeling van het belang betreft, moeten alle mogelijke 

rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de bestreden beslissing in aanmerking worden 

genomen. De melding staat ten dienste van de commerciële aantrekkelijkheid van de uitbating 

en heeft als potentiële onrechtstreekse gevolgen een verhoogde parkeerdruk in de omgeving 

en passage van bezoekers in het park. Het valt niet in te zien waarom de verzoekende partijen 

zich niet op die mogelijke gevolgen zouden mogen beroepen om van hun belang te overtuigen. 
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De verwerende partij verbindt aan de aktename overigens de bijzondere milieuvoorwaarde die 

de tussenkomende partij verplicht tot “alle nodige maatregelen” om “afgeleide hinder” in de 

buurt te voorkomen, met andere woorden hinder die onrechtstreeks of zijdelings het gevolg is 

van de gemelde uitbating. 

 

3. 

Zoals blijkt uit artikel 2 van haar statuten, zet de vierde verzoekende partij zich in voor het 

behoud, de bescherming en de verbetering van het menselijk en natuurlijk leefmilieu, waarbij 

er naar een menswaardiger en leefbare samenleving gestreefd wordt. Ze vreest onder meer 

de impact van de gemelde uitbating van de feestzaal op de aanwezige fauna en vegetatie in 

het achterliggende park. Dat staaft ze met de biologische waarderingskaarten en de 

screeningsnota die naar aanleiding van een eerdere omgevingsvergunningsaanvraag 

opgesteld is. Haar belang wordt aangenomen. 

 

4. 

De exceptie wordt verworpen. 

V. Onderzoek van het eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

Een eerste middel ontlenen de verzoekende partijen aan de schending van: 

 

- artikel 111 van het Omgevingsvergunningsdecreet juncto artikel 5.4.3, §3 van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (vervolgens: DABM); 

- artikel 4.1.1.1 VLAREM II; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur en  

- “de motiveringsplicht van 1991”. 

 

De verzoekende partijen citeren artikel 111 en 113 van het Omgevingsvergunningsdecreet, 

artikel 4.2.2, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (vervolgens: VCRO) en artikel 

5.4.3, §3 DABM. Uit die bepalingen volgt dat de voor de aktename van een melding bevoegde 

overheid een (beperkte) beoordelingsbevoegdheid heeft. De bevoegde overheid moet 

beslissen of de gemelde handelingen of exploitatie al dan niet meldingsplichtig of verboden 

zijn bij of krachtens artikel 5.4.3, §3 DABM en artikel 4.2.2, §1 VCRO. Ze kan daarbij bijzondere 
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milieuvoorwaarden opleggen. Een van de verbodsbepalingen die op grond van artikel 5.4.3, 

§3 DABM vastgesteld zijn, is artikel 4.1.1 VLAREM II. De verzoekende partijen voeren aan dat 

de gemelde exploitatie van de feestzaal niet verenigbaar is met de gewestplanvoorschriften 

die gelden voor woonparkgebied. 

 

De inrichting, te weten een hotel met feestzaal en restaurant, kan enkel op grond van artikel 

5.6.7 VCRO worden vergund, dat wil zeggen bij een bestaande inrichting of activiteit die 

“hoofdzakelijk vergund” is, zoals gedefinieerd in artikel 4.1.1, 7° VCRO. De voor de uitbating 

van het hotel/restaurant noodzakelijke constructies zijn een parking en terras voor de feesten 

en ceremonies. 

 

In de bestreden beslissing heeft de verwerende partij op geen enkele wijze onderzocht of de 

uitbating wel verenigbaar is met de bestemming van woonparkgebied. Evenmin heeft ze 

onderzocht of alle voor de uitbating noodzakelijke constructies vergund zijn of vergund geacht 

zijn. 

 

De bestreden beslissing stelt enkel dat er “geen stedenbouwkundige handelingen van 

toepassing (zijn)”, dat er een vergunningsaanvraag voor werken aan het gebouw loopt maar 

dat die werken niet van toepassing zijn in de melding. De verzoekende partijen noemen het 

juridisch en feitelijk niet correct dat de vergunningsplichtige werken aan het gebouw niet van 

toepassing zouden zijn in de gedane melding. Ze vestigen de aandacht op de 

parkeervoorzieningen die in de eerste vergunningsaanvraag opgenomen waren, met name de 

parkeervlakte aan de voorzijde/straatzijde van het gebouw en een aan te kopen openbaar 

terrein. De aanvraag hield ook een “overloopparking” in op een bouwkavel ten westen van de 

feestzalen. Nu al wordt die kavel als parking gebruikt, maar die parking is niet vergund. De 

totale in de eerste omgevingsvergunningsaanvraag begrepen parkeercapaciteit beliep 91 

parkeerplaatsen, een aantal dat nu al vaak overschreden wordt. In de tweede aanvraag was 

de aanleg van een parking of parkings of de regularisatie van parking(s) zelfs niet opgenomen. 

De verzoekende partijen citeren uit de conclusie van de parkeernota “Lodewijk Van Male” van 

12 november 2020 over een herinrichting van de parking. De gezamenlijke parkeerbehoefte 

wordt daarin op maximaal 95 plaatsen geschat, het voorziene aantal parkeerplaatsen op 91. 

 

Het is voor de verzoekende partijen een feit dat de parkings noodzakelijk zijn voor de uitbating 

van de feestzaal en van het restaurant, en niet vergund zijn. Uit de eerste aanvraag voor een 

omgevingsvergunning blijkt duidelijk wat er vergund is en wat er als een niet-vergund geachte 

toestand beschouwd wordt. Als nieuwe toestand na verbouwing en regularisatie is er sprake 
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van onder meer de aanleg van een parking. Dat is een essentieel en noodzakelijk onderdeel 

van de uitbating, zonder dewelke de uitbating van het hotel, restaurant en feestzalen niet 

mogelijk is. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat het middel bij ontstentenis van enige toelichting 

onontvankelijk is in de mate dat het de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(vervolgens: Motiveringswet), artikel 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet, artikel 113 

van datzelfde decreet en van het redelijkheidsbeginsel. De verzoekende partijen spuien mist 

om de indruk te wekken dat het middel veel om handen heeft. Bovendien zijn artikel 4.2.2, §1 

VCRO (enkel voor meldingen van stedenbouwkundige handelingen) en artikel 5.6.7 VCRO 

(enkel voor vergunningen) niet van toepassing, en doen ook alle grieven betreffende de 

omgevingsvergunningsaanvragen niet ter zake. 

 

Ten gronde beklemtoont de verwerende partij de strikte beoordelingsmarge waarover ze 

beschikt. De verzoekende partijen maken abstractie van het onderscheid met 

vergunningsaanvragen waar de beoordelingsmarge veel ruimer is. De verwerende partij is het 

manifest oneens met de visie van de verzoekende partijen dat de gemelde activiteit verboden 

zou zijn in een zone met de bestemming van woonpark. Ze citeert uit de toepasselijke 

voorschriften van artikel 5.1.0 en artikel 6.1.2.1.4 van het koninklijk besluit van 28 december 

1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 

gewestplannen (vervolgens: het Inrichtingsbesluit). 

 

De verwerende partij vestigt de aandacht op het arrest van 5 februari 2015 met nummer 

230.124 van de Raad van State, waaruit blijkt dat de bestemming van woonparkgebied als 

nadere aanwijzing van woongebied niet bij voorbaat de vestiging van niet-residentiële 

inrichtingen uitsluit. Dat blijkt ook uit de rechtspraak van de Raad zelf. Daarbij mag volgens de 

verwerende partij trouwens niet uit het oog worden verloren dat de exploitatie (en functie) al 

vele tientallen jaren bestaat, vergund is (en werd). Dat blijkt ook onverkort uit de aktename 

zelf. 

 

3. 

De tussenkomende partij repliceert: 
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“… 

Vooraf: het middel is onontvankelijk in de mate wordt verwezen naar artikel 4.2.2, §1 VCRO en 

artikel 5.6.7 VCRO, alsook artikel 113 van het Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Artikel 4.2.2., §1 VCRO gaat over meldingen van stedenbouwkundige handelingen en niet over 

meldingen van milieutechnische handelingen, zoals in casu. 

 

Artikel 5.6.7 VCRO is slechts van toepassing op aanvragen voor het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, niet op 

meldingen (zie ook verder). 

 

Verder wordt in het middel ook verwezen naar artikel 113 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet zonder dat evenwel toegelicht wordt in welke zin dit artikel 

geschonden zou zijn. 

 

Ook alle grieven m.b.t. eerdere omgevingsvergunningsaanvragen zijn irrelevant, want deze 

vormen niet het voorwerp van de bestreden beslissing. 

 

Artikel 111 OVD luidt als volgt: 

(…) 

De memorie van toelichting bij dit artikel verduidelijkt het volgende: 

(…) 

Ook Uw Raad wees in een arrest nr. RvVb-A-2021-0033 van 10 september 2020 op de beperkte 

beoordelingsbevoegdheid van de bevoegde overheid in het kader van een melding klasse 3. 

 

De bevoegde overheid moet immers een beslissing nemen over het eventuele meldingsplichtige 

of niet-verboden karakter van de gemelde handelingen of exploitatie of krachtens artikel 5.4.3, 

§3 DABM en artikel 4.2.2, §1 VCRO en kan daarbij in voorkomend geval voorwaarden, met 

inbegrip van bijzondere milieuvoorwaarden, opleggen. De inrichtingen van klasse 3 worden in 

eerste instantie aan de meldingsplicht onderworpen om het bestuur toe te laten toezicht uit te 

oefenen op de naleving van de algemene en sectorale exploitatievoorwaarden die aan deze 

inrichtingen kunnen opgelegd worden. Dit betekent dat een melding niet de finaliteit kent van 

een weigerbare vergunningsaanvraag. De bevoegde overheid gaat enkel na of de melding 

gebeurd is en oordeelt verder binnen haar zeer beperkte beoordelingsbevoegdheid. Die 

beperkte beoordelingsvrijheid is volgens uw Raad te onderscheiden van de toets aan de 

beoordelingscriteria zoals die worden bepaald in artikel 5.3.1 DABM, wat een 

beoordelingsgrond is voor de vergunningverlenende overheid met betrekking tot de aanvraag 

van een omgevingsvergunning. 
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Uit artikel 111 OVD kan geen verplichting voor de aktenemende overheid afgeleid worden tot 

het toetsen van de hinderaspecten en de goede ruimtelijke ordening van de melding, die het 

kader van artikel 111 (en 113 OVD) en artikel 5.4.3, §3 DABM overstijgt. 

 

De in klasse 3 ingedeelde inrichtingen worden geacht aanvaardbaar te zijn wanneer ze voldoen 

aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, die een hoog niveau van bescherming van 

de mens en het milieu waarborgen tegen de risico’s en de hinder van de exploitatie van 

ingedeelde inrichtingen en activiteiten. 

 

Bij de vaststelling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden houdt de Vlaamse 

Regering onder meer rekening met de ligging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten in of 

nabij gebieden die een bijzondere bescherming behoeven. 

 

Artikel 5.4.3, §3 DABM luidt als volgt: 

(...) 

Artikel 4.1.1.1 van Vlarem II bepaalt het volgende: 

(…) 

Zoals hierboven gesteld, ligt het terrein dat voorwerp uitmaakt van de bestreden beslissing 

volgens het gewestplan Brugge-Oostkust van 7 april 1977, gelegen in woonpark. 

 

Het Inrichtingsbesluit stelt daarover het volgende: 

(…) 

Hieruit blijkt dat de exploitatie van een feestzaal niet onverenigbaar is met de betrokken 

voorschriften. De verzoekende partijen stellen dus ten onrechte dat de exploitatie van een 

feestzaal (principieel) niet verenigbaar is met de planologische bestemming als woonpark. 

 

Dit kan evenmin afgeleid worden uit de door de verzoekende partijen aangehaalde rechtspraak 

(…): 

- RvS, nr. 169.369, 26 maart 2007: daarin bevestigt de Raad van State net dat de 

bestemming van een gebied tot woonpark niet uitsluit dat daarin handelszaken als een 

restaurant worden gevestigd  

- RvS nr. 199.419 van 11 januari 2010: deze zaak had geen betrekking op een woonpark 

en daarenboven heeft de Raad zich daarin niet uitgesproken over de principiële 

(on)verenigbaarheid van een feestzaal/restaurant. 

- RvS nr. 204.992 van 10 juni 2010: het ging daar over een exploitatie van drie feestzalen 

met dansgelegenheid met oppervlaktes van ca. 256m², 205m² en 200 m² en een 

maximale capaciteit van 320 personen, wat van een totaal andere grootorde is dan 

voorliggend voorwerp van de melding. 
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Ook arrest nr. 230.124 van 5 februari 2015 van de Raad van State bevestigt dat niet-residentiële 

inrichtingen niet uitgesloten zijn in woonparken: 

(…) 

Ook uw Raad stelde in arrest nr. A/2013/0753 van 17 december 2013 ook al het volgende: 

(…) 

Bovendien staat er nergens in de sectorale milieuvoorwaarden m.b.t. rubriek 32.1 een verbod 

om een feestzaal te exploiteren in woonpark (zie Vlarem II, Hoofdstuk 5.32, Afdeling 5.32.1 en 

5.32.2), terwijl bv. wel verbodsregesl werden opgenomen voor andere ontspanningsinrichtingen 

zoals schietstanden in open lucht (zie art. 5.32.7bis.1.0 Vlarem II) en omlopen voor motorvoer- 

en vaartuigen (zie art. 5.32.10.2 Vlarem II). 

 

Nochtans heeft de Vlaamse Regering bij de opmaak van de sectorale milieuvoorwaarden onder 

meer rekening gehouden met de ligging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten in of nabij 

gebieden die een bijzondere bescherming behoeven. Door het feit dat er geen verbodsbepaling 

voor exploitatie van een feestzaal in woonpark in de sectorale milieuvoorwaarden staat 

opgenomen, moet de exploitatie van een feestzaal als klasse 3 ingedeelde inrichting 

aanvaardbaar geacht worden met woonpark. 

 

De verzoekende partijen tonen ook niet aan dat de stad Brugge dit aspect rekening houdende 

met het beperkte voorwerp van de melding, niet correct heeft beoordeeld. 

 

De stad Brugge heeft namelijk  in de bestreden beslissing terecht en correct geoordeeld dat in 

het licht van het beperkte voorwerp van de melding (nl. binnen de bestaande vergunde 

gebouwen, dus exclusief tuinpaviljoen) en de concrete bijzondere voorwaarden die daaraan 

gekoppeld worden (waardoor elke vorm van muziek in open lucht onmogelijk wordt), de 

exploitatie van een feestzaal mogelijk is in woonpark. 

 

Dat in de milieuvergunning van 1999 principieel geoordeeld zou zijn dat de inrichting 

onverenigbaar is met woonpark klopt ook niet. Dit moet uiteraard steeds gezien worden in het 

licht van het concrete voorwerp van de aanvraag en, zoals toegelicht, is het voorwerp van 

voorliggende melding veel beperkter dan wat in 1999 het geval was (toen meer percelen 

betrokken + exploitatie in open lucht). 

 

Artikel 5.6.7 VCRO – waarnaar de verzoekende partijen verwijzen - luidt als volgt: 

(…) 

Uit de tekst blijkt meteen dat artikel 5.6.7. VCRO slechts van toepassing is op aanvragen voor 

het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting 

of activiteit, niet op meldingen. 
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Dit maakt dat een discussie over het al dan niet hoofdzakelijk (vergund) karakter van 

constructies i.k.v. een meldingsaanvraag, laat staan voorliggende vernietigingsprocedure niet 

aan de orde zijn. 

 

Zoals gezegd is het middel in dat opzicht in elk geval onontvankelijk. 

 

Uw Raad oordeelde hierover al in een gelijkaardige situatie in arrest nr. RvVb-A-1819-1145 van 

25 juni 2019. 

 

Concreet werd een melding aangevraagd en verkregen voor de uitbating van een danscafé, 

waarbij men stelde dat geen melding mogelijk was omdat een parking achteraan het danscafé 

onvergund zou zijn. Deze parking maakte geen deel uit van het meldingsdossier. 

 

Uw Raad stelde dat de overheid bij de aktename van de melding een minder grote 

beoordelingsbevoegdheid heeft dan bij een omgevingsvergunning en dat de betrokken 

verzoekende partij  uit het oog verliest dat het voorwerp van de melding op zich beperkt is en 

aan de verwerende partij slechts een beperkte beoordelingsbevoegdheid toekomt: 

(…) 

Ook hier beroepen de verzoekende partijen zich op een vermeende onvergunde parking om te 

stellen dat niet alle voor het bedrijf noodzakelijke constructies vergund (geacht) zijn. 

 

Los van het feit dat de vraag naar het al dan niet hoofdzakelijk karakter hier niet speelt, valt dit 

ook buiten het beperkte voorwerp van de melding en de beperkte beoordelingsbevoegdheid van 

de stad Brugge. 

 

De verwijzing door de verzoekende partijen naar arrest nr. RvVb-A-1920-0753 van 21 april 2020 

doet aan het voorgaande geen enkele afbreuk. 

 

In de betrokken casus werd geweigerd om akte te nemen van de gedane melding omdat het 

aangevraagde niet verenigbaar was met de planologische bestemming. ‘Ten overvloede’ werd 

in de betrokken beslissing vermeld dat de betrokken inrichting ook niet in aanmerking zou 

komen voor een vergunning klasse 1 of klasse 2 op basis van artikel 5.6.7. VCRO omdat de 

parking niet hoofdzakelijk vergund zou zijn. 

(…) 

M.a.w. uw Raad geeft daarmee te kennen dat de toepassing van artikel 5.6.7 VCRO geen 

beoordelingselement vormt in het kader van de beoordeling van de gevraagde melding. 

 

Ook inhoudelijk klopt de argumentatie van de verzoekende partijen trouwens niet. 
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Uit de bij het aanvraagdossier van 1974 gevoegde foto’s m.o.o. de uitbreiding links aan het 

kasteel (…), blijkt dat de verharding er toen – en dus voor de inwerkingtreding van het betrokken 

gewestplan uit 1977 – al was. Er is verder ook geen PV van gekend, zodat deze verharding 

gedekt is door het vermoeden van vergunning cfr. art. 4.2.14, §4 VCRO. 

…” 

 

4. 

In hun wederantwoordnota stellen de verzoekende partijen dat ze wel degelijk een duidelijke 

uiteenzetting van het middel gegeven hebben. Ze vervolgen dat de verwerende partij de vaste 

rechtspraak van de Raad over aktenames negeert en citeren uit het arrest van 7 juli 2020 met 

nummer RvVb-A-1920-0998 om dat te illustreren. 

 

In een aktename moet de planologische en stedenbouwkundige verenigbaarheid wel degelijk 

worden onderzocht en beoordeeld. In die zin verwijzen de verzoekende partijen naar het arrest 

van 8 juli 2021 met nummer RvVb-A-2021-1190. Uit de bestreden beslissing moet wel degelijk 

blijken dat de verwerende partij de planologische verenigbaarheid met woonpark onderzocht 

heeft, wat ze nagelaten heeft. Ze beperkt zich tot de vaststelling van de ligging in een woonpark 

en de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften op woonparken en woongebied. 

 

Een feestzalencomplex is zonevreemd in een woonpark, dat op een rustige en residentiële 

woonomgeving gericht is. De tussenkomende partij maakt een cirkelredenering waar ze stelt 

dat alles wat niet verboden is in een woonpark, ook automatisch toegelaten zou zijn. Ze haalt 

de planologische voorschriften en sectorale milieuvoorwaarden door elkaar. De verzoekende 

partijen citeren uit de Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing 

van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen over woonparken. Zoals blijkt uit 

rechtspraak, is die omzendbrief weliswaar niet bindend, maar houdt die wel een richtinggevend 

kader in voor de beoordeling van de bestaanbaarheid met de gewestplanbestemming. 

Aansluitend citeren de verzoekende partijen uit het arrest van 17 januari 2002 met nummer 

102.583 van de Raad van State. 

 

Als de tussenkomende partij verwijst naar het arrest van 10 juni 2010 met nummer 204.992 

van de Raad van State, alwaar het gaat over drie feestzalen met een capaciteit van 320 

personen, dan zit het feestzalencomplex in kwestie daar toch niet ver van. Het gaat niet alleen 

om een niet-residentiële inrichting, maar ook om een inrichting die de draagkracht van de 

omgeving aantast en hinder veroorzaakt. Als alles toegelaten is in een woonpark, dan heeft 

het volgens de verzoekende partijen geen zin meer om de bestemming van woonpark in stand 
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te houden. In de redenering van de tussenkomende partij wordt de essentie van een woonpark 

-rust, stilte en groen – volledig uitgehold. 

 

De tussenkomende partij geeft ook een verkeerde voorstelling van zaken door te stellen dat 

de parking vergund zou zijn. De verzoekende partijen nemen in hun wederantwoordnota een 

foto op, met weergave van het voorste deel van de parking waarvan een deel niet vergund is, 

en een deel geacht wordt vergund te zijn. Ofwel hoort het voorste deel van de parking niet bij 

de uitbating waarvoor de aktename geldt, en kan dat deel ook niet worden gebruikt, ofwel hoort 

het er wel bij, maar is het niet vergund en is het voorwerp van de aktename niet hoofdzakelijk 

stedenbouwkundig vergund. Feit is dat dit deel van de parking ook effectief gebruikt wordt en 

noodzakelijk is voor de uitbating, aangezien er te weinig plaats is voor alle wagens. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 4.2.2, §1 VCRO machtigt de Vlaamse regering om de gevallen te bepalen waarin de 

vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen door een verplichte melding van de 

handelingen vervangen wordt. Met de bestreden beslissing neemt de verwerende partij geen 

akte van stedenbouwkundige handelingen, enkel van een gemelde exploitatie. Het middel zet 

niet uiteen waarom die bepaling geschonden is en is in zoverre onontvankelijk. 

 

Op grond van artikel 5.6.7, §1 VCRO kan een omgevingsvergunningsaanvraag voor de 

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder de daarin bepaalde voorwaarden in 

afwijking van een stedenbouwkundig voorschrift vergund worden, onder meer de voorwaarde 

dat de inrichting of activiteit stedenbouwkundig vergunbaar is in afwijking van de bepalingen 

van een stedenbouwkundig voorschrift of, als het gaat om een bestaande inrichting of activiteit, 

“hoofdzakelijk vergund” is. Die bepaling behoort niet tot het wettelijk beoordelingskader van 

meldingen. Het is niet duidelijk waar de verzoekende partijen met de aangevoerde schending 

van artikel 5.6.7, §1 VCRO naartoe willen. In zoverre is het middel onontvankelijk. 

 

In het middel zetten de verzoekende partijen enkel uiteen waarom de verwerende partij geen 

akte van de melding had mogen nemen. Hun betoog is vreemd aan artikel 113 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet dat de bevoegde overheid een rechtsgrond biedt om in de 

meldingsakte voorwaarden, met inbegrip van bijzondere milieuvoorwaarden, op te leggen. In 

zoverre is het middel onontvankelijk. 
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2. 

Het middel bevat een duidelijke uiteenzetting dat de motivering in de bestreden beslissing niet 

getuigt van enig onderzoek naar de toelaatbaarheid van de gemelde exploitatie van de 

feestzaal met de productie van muziek in woonparkgebied. In zoverre de schending van de 

“motiveringsplicht van 1991” aangevoerd wordt, wordt het middel geacht uit de schending van 

de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet te zijn afgeleid. Op grond van de artikelen 2 en 3 

van de Motiveringswet moet een beslissing over een gedane melding een expliciete, afdoende 

motivering bevatten. 

 

3. 

Artikel 5.2.1, §6, tweede lid DABM vereist voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit van de derde klasse of voor de verandering ervan een meldingsakte, zoals vermeld 

in artikel 6, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Artikel 111 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“… 

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie 

meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens: 

1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM; 

2° artikel 4.2.2, § 1, en artikel 4.2.4 van de VCRO. 

 

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, neemt een beslissing over de melding binnen 

een termijn van: 

1° twintig dagen als de melding louter betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde 

inrichting of activiteit van de derde klasse; 

2° dertig dagen in alle andere gevallen. 

 

Deze overheid stelt de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde termijn daarvan 

in kennis. De termijnen, vermeld in het tweede lid, gaan in op de dag na de datum van de 

melding. 

 

Als geen beslissing is genomen en ter kennis gebracht aan de persoon die de melding heeft 

verricht binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, wordt de melding geacht te zijn geakteerd. 

…” 
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De memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning 

verduidelijkt de draagwijdte van de bevoegdheid van de overheid die zich over de melding 

moet uitspreken. Die bevoegdheid bestaat erin dat zij “een beslissing (neemt) over het 

eventuele meldingsplichtige of niet verboden karakter van de gemelde handelingen of 

exploitatie bij of krachtens artikel 5.4.3, §3 DABM en artikel 4.2.2, §1, VCRO, wat inhoudt dat 

zij een beoordeling maakt, zij het een zeer beperkte beoordeling” (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, 

nr. 2334/1, 78). 

 

Het behoort onder meer tot de opdracht van de voor de aktename bevoegde overheid om te 

onderzoeken of de gemelde handeling niet verboden is bij of krachtens artikel 5.4.3, §3 DABM, 

dat als volgt luidt: 

 

“… 

Met het oog op de bescherming van de mens en het milieu kunnen de milieuvoorwaarden 

bepalingen bevatten die de toelaatbaarheid van bepaalde ingedeelde inrichtingen en activiteiten 

in of nabij sommige gebieden of hindergevoelige objecten beperken of verbieden. 

…” 

 

Artikel 4.1.1.1 VLAREM II bevat een algemeen inplantingsvoorschrift voor inrichtingen van de 

derde klasse. Het bepaalt: 

 

“… 

Behoudens afwijkende bepaling in de desbetreffende hoofdstukken is de exploitatie van een in 

de derde klasse ingedeelde inrichting slechts toegestaan in zoverre de inplantingsplaats 

verenigbaar is met de algemene en aanvullende stedebouwkundige voorschriften zoals 

vastgesteld in het goedgekeurde gewestplan of een ruimtelijk uitvoeringsplan of in een ander 

plan van aanleg. 

 

Deze bepaling is niet van toepassing op de inrichtingen van derde klasse die deel uitmaken van 

een inrichting van eerste of tweede klasse. 

…” 

 

De bevoegde overheid moet aldus onderzoeken of de gemelde exploitatie bestaanbaar is met 

de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van het toepasselijke 

gewestplan. Als de exploitatie in strijd is met de gewestplanvoorschriften, mag ze geen akte 

nemen van de melding. 
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4. 

Het is geen geschilpunt dat de gemelde exploitatie volgens het gewestplan “Brugge-Oostkust” 

in woonparkgebied ligt. Zoals blijkt uit artikel 6 van het Inrichtingsbesluit, is de bestemming 

van woonpark een nadere aanwijzing van de bestemming van woongebied. Een woonpark is 

in principe als een louter residentieel gebied bedoeld en bijgevolg principieel gericht op het 

rustig verblijven in een homogeen voor wonen bestemd woongebied midden het groen. Als 

nadere aanwijzing van woongebied zijn wel de in artikel 5.1.0 van het Inrichtingsbesluit 

bedoelde bestemmingen binnen de daarin gestelde perken mogelijk. Aldus kunnen in een 

woonpark inrichtingen voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf worden 

toegestaan onder de voorwaarden dat zij bestaanbaar zijn met de bestemming van 

woongebied, met andere woorden niet om redenen van ruimtelijke ordening in een daartoe 

aangewezen gebied afgezonderd moeten worden, en dat zij verenigbaar zijn met de 

onmiddellijke omgeving. 

 

In de bestreden beslissing onthoudt de verwerende partij zich van enig onderzoek of de 

gemelde exploitatie bestaanbaar is met de bovenvermelde gewestplanvoorschriften die in 

woonpark gelden. De verwerende partij beperkt zich tot de loutere vaststelling van de ligging 

in woonpark om vervolgens te besluiten dat de melding voldoet aan artikel 5.4.3, §3 DABM. 

 

Artikel 4.1.1.1 VLAREM II verplicht de bevoegde overheid om te onderzoeken of de gemelde 

exploitatie de toets aan de geldende gewestplanvoorschriften doorstaat. Dat onderzoek laat 

zich niet herleiden tot de loutere vaststelling dat in woonpark niet-residentiële inrichtingen niet 

a priori uitgesloten worden. De tussenkomende partij wordt niet gevolgd waar ze aan de hand 

van een verwijzing naar in sectorale milieuvoorwaarden opgenomen verbodsregels (artikel 

5.32.7bis1.0 en artikel 5.32.10.2 VLAREM II) stelt dat de gemelde exploitatie van een feestzaal 

als een in klasse 3 ingedeelde inrichting geacht moet worden aanvaardbaar te zijn in 

woonpark. Het gaat om verbodsbepalingen die specifieke inrichtingen uit specifieke gebieden 

bij voorbaat weren. Dat laat het in artikel 4.1.1.1 VLAREM II verplicht gestelde onderzoek 

onverlet of de gemelde exploitatie volgens de geldende gewestplanvoorschriften toegestaan 

is. Met reden hekelen de verzoekende partijen dat het door artikel 4.1.1.1 VLAREM II 

voorgeschreven onderzoek grotendeels van zijn betekenis ontdaan wordt als aan de 

meldingsplicht onderworpen niet-residentiële inrichtingen in woon(park)gebied toegelaten 

moeten worden om de enkele reden dat ze niet op voorhand uitgesloten worden. 

 

In de marge mag er ten andere nog worden opgemerkt dat de tussenkomende partij in haar 

eerdere vergunningsaanvragen aanspraak gemaakt heeft op de toepassing van basisrechten 
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voor zonevreemde constructies, of gewag gemaakt heeft van een “zonevreemd statuut” waarin 

de volledige site verzeild geraakt is (overtuigingstukken 3, 8 en 17 van de verzoekende 

partijen). 

 

5. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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VI. Beslissing 

1. Het verzoek tot tussenkomst van Frederic DERYCKE is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De kosten van het beroep, bestaande uit het rolrecht bepaald op 1200 euro en een 

rechtsplegingsvergoeding van 840 euro verschuldigd aan de verzoekende partijen, komen 

ten laste van de verwerende partij. 

 

4. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 200 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 30 juni 2022 door de negende kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de negende kamer, 

Lana VAN BRABANDT Geert DE WOLF 
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