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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 7 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-0938  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0126-A 

 

Verzoekende partij Louis VANUYTRECHT 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Wim MERTENS en Philippe 

DREESEN met woonplaatskeuze te 3580 Beringen, 

Paalsesteenweg 81 

 

Verwerende partij de deputatie van de provincieraad van LIMBURG 

 

met woonplaatskeuze te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 1 

 

Tussenkomende partij 

 

NATUURPUNT DE VRIENDEN VAN HET SCHULENS BROEK 

vzw 

 

met woonplaatskeuze te 3540 Herk-de-Stad, Manestraat 58 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert door neerlegging in het digitaal loket op 14 oktober 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 15 september 2021, waarmee de 

beslissing van 11 maart 2021 wordt ingetrokken en aan de verzoekende partij een 

stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd voor bouwen van een eengezinswoning. 

 

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

stilzwijgende weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van Herk-

de-Stad verworpen. 

 

Het project ligt in 3540 Herk-de-Stad aan de Slapersstraat zn en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 3, sectie A, nummer 368B. 
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II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partij dient een 

wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 24 mei 

2022. 

 

Advocaat Wim MERTENS voert het woord voor de verzoekende partij. De verwerende en 

tussenkomende partij verschijnen schriftelijk. 

III. Feiten 

1. 

Op 27 april 2015 vraagt de verzoekende partij een stedenbouwkundige vergunning aan voor 

de nieuwbouw van een eengezinswoning gelegen in 3540 Herk-de-Stad aan de Slapersstraat 

zn. 

 

Het perceel ligt in deels in woongebied met landelijk karakter en deels in agrarisch gebied 

(gewestplan ‘Hasselt-Genk’). 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

Op 7 juli 2016 adviseert Het Agentschap voor Natuur en Bos ongunstig. 

 

Op 8 juli 2016 adviseert de Watering ‘Het Schulesbroek’ gunstig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert stilzwijgend een stedenbouwkundige 

vergunning aan de verzoekende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 26 oktober 2016 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 15 december 2016 

om het beroep niet in te willigen en de stedenbouwkundige vergunning te weigeren.  
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De hoorzitting vindt plaats op 20 december 2016. De verwerende partij verklaart het beroep 

op 2 februari 2017 gegrond en verleent een stedenbouwkundige vergunning. 

 

Met een arrest van 9 oktober 2018 (nummer RvVb/A/1819/0151) vernietigt de Raad deze 

beslissing. 

 

2. 

De administratieve procedure wordt hernomen.  

 

De provinciale dienst Water en Domeinen adviseert op 17 januari 2019 ongunstig. 

 

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in een verslag van 24 januari 2019 

om het administratief beroep van de verzoekende partij niet in te willigen en de vergunning te 

weigeren. 

 

De hoorzitting vindt plaats op 29 januari 2019. 

 

De tussenkomende partij dient gewijzigde plannen in. 

 

Op 11 maart 2019 verleent de dienst Water en Domeinen een bijkomend advies, waarin zij de 

vergunningsaanvraag voorwaardelijk gunstig adviseert. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in een bijkomend verslag van 14 maart 2019 

om de vergunning onder voorwaarden te verlenen. 

 

Op 4 april 2019 verklaart de verwerende partij het administratief beroep van de verzoekende 

partij gegrond en verleent een stedenbouwkundige vergunning. 

 

Met een arrest van 7 juli 2020 (nummer RvVb-A-1920-0987) vernietigt de Raad deze 

beslissing. 

 

3. 

De administratieve procedure wordt opnieuw hernomen. 

 

De verzoekende partij voegt op 23 oktober 2020 een technisch verslag aan het dossier toe om 

te staven dat geen bronbemaling of droogzuiging nodig zou zijn.  
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De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 29 oktober 2020 om een 

beslissing in het dossier uit te stellen teneinde de aanvrager toe te laten een ‘voortoets’ bij te 

brengen en deze ter advies over te maken aan het Provinciaal Natuurcentrum. 

 

Na de hoorzitting van 1 december 2020 verklaart de verwerende partij het beroep op 11 maart 

2021 gegrond en verleent een stedenbouwkundige vergunning.  

 

Zowel de tussenkomende partij als de Vlaamse Milieumaatschappij (hierna de VMM) hebben 

een vordering tot vernietiging tegen de beslissing van 11 maart 2021 ingesteld. Die beroepen 

zijn bij de Raad respectievelijk gekend onder de rolnummers 2021-RvVb-0621-A en 2021-

RvVb-0643-A. 

 

De verwerende partij trekt op 15 september 2021 naar aanleiding van de juridische beroepen 

bij de Raad haar beslissing van 11 maart 2021 in en weigert aan de verzoekende partij de 

stedenbouwkundige vergunning.  

 

De beslissing van 15 september 2021 is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen  

A. Eerste middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

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

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- het rechtzekerheidsbeginsel, legaliteitsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en materiële 

motiveringsverplichting als beginselen van behoorlijk bestuur; 

- het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad van 7 juli 2020 met nummer RvVb-A-

1920-0987. 
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De verzoekende partij zet uiteen:  

 

 “… 

Volgens de klassieke intrekkingsleer kan een rechtshandeling die geen rechten verleent aan 

derden, zoals bijvoorbeeld de weigering van een stedenbouwkundige vergunning, te allen tijde 

worden ingetrokken door de vergunningverlenende overheid, ongeacht of deze rechtshandeling 

wettig dan wel onwettig is. Een rechtshandeling die rechten verleent, zoals het verlenen van 

een stedenbouwkundige vergunning, kan maar worden ingetrokken voor zover zij onwettig is 

en de intrekking plaatsvindt hetzij binnen de beroepstermijn die voorzien is om jurisdictioneel 

beroep tegen deze rechtshandeling in te stellen, hetzij voor de sluiting van de debatten van het 

vernietigingsberoep, als er een ontvankelijk vernietigingsberoep is ingesteld. De intrekking van 

een beslissing heeft tot gevolg dat die beslissing uit het rechtsverkeer verdwijnt (RvVb van 29 

januari 2019 nr. RvVb-A-1819-0542). 

 

Het leerstuk van de intrekking betreft een jurisprudentiële afweging tussen twee algemene 

rechtsbeginselen, enerzijds het legaliteitsbeginsel en anderzijds het rechtszekerheidsbeginsel. 

Enerzijds moet een overheid er in het algemeen belang zorg voor dragen dat een door haar 

genomen onregelmatige beslissing uit het rechtsverkeer verdwijnt (legaliteitsbeginsel). 

Anderzijds moet de burger erop kunnen vertrouwen dat rechten die hij uit een 

overheidsbeslissing put, hem niet worden afgenomen, in het bijzonder gezien de retroactieve 

werking van de intrekking (rechtszekerheidsbeginsel). 

Het rechtszekerheidsbeginsel verzet zich ertegen dat het bestuur een regelmatige 

overheidsbeslissing waaruit een derde rechten put, zou intrekken. Enkel voor zover de 

ingetrokken beslissing onregelmatig tot stand gekomen zou zijn, kan zij hiertoe overgaan en dit 

zolang die beslissing precair is. Dit zijn cumulatieve voorwaarden die beide vervuld moeten zijn, 

vooraleer het bestuur een beslissing waarmee zij bepaalde rechten toekent, kan intrekken. 

 

Verzoekende partij betwist niet dat de stedenbouwkundige vergunning van 11.03.2021 een 

precair karakter vertoont gelet op de beroepen tot nietigverklaring van de VMM en van 

Natuurpunt (cf. stuk 8). 

 

Verzoekende partij betwist wel dat deze beslissing met een onregelmatigheid behept zou zijn. 

 

In de bestreden intrekkingsbeslissing van 15.09.2021 overweegt verwerende partij dat de 

Dienst Water en Domeinen (thans: Afdeling Waterbeheer) in haar advies gesteund heeft op een 

onjuist uitgangspunt inzake het kritisch overstromingspeil (hierna: KOP). Het zou niet terecht 

zijn dat zij van een KOP van 22m50 TAW uitging. Dit zou niet alleen blijken uit de meetgegevens 

van het jaar 1998 die de VMM – na het doorlopen van twee vernietigingsprocedures – anno 

2021 bijbrengt (i.e. stuk 9), maar ook uit een e-mail van 22.07.2022 (i.e. stuk 10). 
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Verzoekende partij bespreekt hierna beide stukken om aan te tonen dat verwerende partij de 

intrekking niet op een onregelmatigheid van de stedenbouwkundige vergunning van 11.03.2021 

steunt. 

 

1. De e-mail van 22.07.2022 

 

Om de wettigheid van een overheidsbeslissing na te gaan, is het tijdstip van de totstandkoming 

ervan relevant.  

 

Verwerende partij kon bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag van verzoekende partij 

op 11.03.2021 uiteraard geen rekening houden met de beweringen in de e-mail van 22.07.2022.  

Verwerende partij kan zich niet baseren op gebeurtenissen die plaatsvinden na de 

totstandkoming van een beslissing om te oordelen dat die beslissing opeens niet meer wettig 

zou zijn.  

 

Het is niet geheel onlogisch dat het KOW voor een bepaald gebied in de loop van de jaren kan 

fluctueren en achteraf een ander licht zou kunnen werpen op bepaalde vergunningsdossiers. 

Het rechtszekerheidsbeginsel verzet zich ertegen dat de overheid kan terugkomen op 

individuele beslissingen, waaruit derden rechten putten, omwille van latere gebeurtenissen. 

Zeker, aangezien die gebeurtenissen op zich niets te maken hebben met de legaliteit van 

beslissingen die voordien al genomen zijn. 

 

Zonder de waterschade in juli 2021 te (willen) minimaliseren, lijkt de intrekkingsbeslissing van 

15.09.2021 dan ook te maken te hebben met een ronde paniekvoetbal in hoofde van 

verwerende partij.  

 

De vraag rijst dan ook welke wettelijke bepaling en/of algemeen beginsel hier in het geding zou 

kunnen zijn? Onnodig te stellen dat noch het zorgvuldigheids- noch motiveringsbeginsel de 

overheid ertoe verplichten om rekening te houden met de toekomstige gebeurtenissen. 

 

Maar er is meer. Naast het feit dat verwerende partij bij de totstandkoming van de ingetrokken 

beslissing van 11.03.2021 vanuit juridisch oogpunt geen rekening had kunnen houden met de 

latere e-mail van 22.07.2021, zou dit inhoudelijk geen enkel verschil hebben gemaakt. 

 

In de kwestieuze e-mail van 22.07.2021 geeft de VMM volgende afbeelding weer waarop het 

perceel van verzoekende partij gedeeltelijk zichtbaar is: [afbeelding] 

 

Hierover stelt zij: 

“Ter illustratie kan u hieronder een luchtfoto terugvinden van de locatie evenals een foto van op 

het terrein. De slapersstraat die volgens de eigenaars nog nooit onder water is gekomen, kan u 
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natuurlijk niet zien liggen maar het bruine paaltje dat bijna volledig onder water staat op de foto 

langs de [Slaperstraat]. Het perceel zelf ligt nog een stuk lager achter de houtkant.” 

Dit betreft een verkeerde voorstelling van zaken, zoals blijkt uit onderstaand uittreksel van 

Googlemaps: 

 

De blauwe kader duidt ongeveer aan wat op de afbeelding in de e-mail van 22.07.2021 te zien 

is (stuk 10). Het wandelpaaltje waarvan sprake is, ligt niet in de Slaperstraat (aangeduid met 

rode pijl), maar aan een zijweg hiervan (aangeduid met gele pijl). [afbeelding] 

 

Verzoekende partij brengt onder stuk 11 een “inplantingsplan + terreinsnede” bij. De raad kan 

aan de hand daarvan vaststellen dat het gedeelte Slaperstraat (aangeduid met rode pijl) alsook 

het perceel van verzoekende partij hoger gelegen zijn dan de zijweg.  

 

Het is dus pertinent onjuist dat het perceel van verzoekende partij achter de houtkant nog lager 

gelegen zou zijn. Dit is hoger gelegen. 

 

De elektriciteitskast is ca. 80cm hoog, waarvan maximaal 10cm van het onderstel tijdelijk onder 

water gestaan heeft. 

 

Door het vloerpeil op 23m20 te voorzien, heeft verzoekende partij voldoende marge ingebouwd. 

Merk bovendien op dat de zijweg van de Slaapweg aan het begin ervan 22m05 à 22m41. De 

foto die weergegeven staat in de e-mail van 22.07.2021 vormt dan ook geen bewijs voor een 

KOP van 23m00. 

 

De Dienst Water en Domeinen is niet uitgegaan van een onjuist uitgangspunt. Verwerende partij 

kan het tegendeel in elk geval niet afleiden uit de (latere) e-mail van 22.07.2021. 

 

2. De meetgegevens uit het jaar 1998 

In het bestreden intrekkingsbesluit overweegt verwerende partij dat de VMM over 

meetgegevens zou beschikken, waaruit zou blijken dat het werkelijke overstromingspeil op de 

locatie van de aanvraag tussen 22m90 en 23m00 TAW zou liggen. Zij baseert zich hiervoor op 

meetgegevens uit het jaar 1998 (cf. stuk 9). 

 

De VMM heeft in haar verzoek tot vernietiging van 7.05.2021 immers aangevoerd dat de 

stedenbouwkundige vergunning van 11.03.2021 onwettig tot stand zou gekomen. Zij voert aan 

dat verwerende partij niet terecht mocht uitgaan van een KOP van 22m50, terwijl dit op 23m00 

zou liggen. Zij baseert zich hiervoor op haar eigen meetgegevens van het jaar 1998 die zij voor 

het eerst bijbrengt naar aanleiding van dit verzoek tot vernietiging van 7.05.2021. Volgens de 

VMM zou dit een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel inhouden, waarmee de 

stedenbouwkundige vergunning van 11.03.2021 aldus behept zou zijn. 
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Verwerende partij lijkt dit standpunt nu te volgen. Dit is nochtans niet correct. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en 

concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid 

verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de 

beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk 

onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen. 

 

De VMM heeft klaarblijkelijk per e-mail van 9.04.2021 navraag gedaan bij de Dienst Water en 

Domeinen waarom zij bij haar eerdere advies gebleven is, terwijl zijzelf uitgaat van 

overstromingen die in het verleden 22m90 – 23m00 TAW zouden hebben bereikt (stuk 8). 

De Dienst Water en Domeinen antwoordt hierop: (…) 

 

De Dienst Water en Domeinen treedt de stelling van de VMM bijgevolg niet bij, maar geeft enkel 

weer op basis van welke gegevens de adviesverlening tot stand gekomen is. 

 

Ten eerste blijkt uit voormelde e-mail dat de Dienst Water en Domeinen op afdoende wijze het 

KOP hebben onderzocht aan de hand van de ROG kaart, i.e. recent overstroomde gebieden-

kaart. Bijkomend is het perceel van verzoekende partij nooit overstroomd geweest, zoals 

destijds al gebleken is uit een getuigenis van de technische dienst van Herk-de-Stad. Hiernaar 

is dus een concreet onderzoek gebeurd. 

 

De Dienst Water en Domeinen heeft op het ogenblik dat zij het advies uitbrengt, het dossier dus 

onderzocht aan de hand van alle beschikbare gegevens. Bovendien heeft zij voldoende 

veiligheidsmarges ingebouwd. Merk op dat het vloerpeil concreet op 23m20 gelegen is! Het 

advies is dan ook zorgvuldig tot stand gekomen. 

 

De VMM brengt naar aanleiding van haar verzoek tot vernietiging anno 2021 opeens – en voor 

het eerst – meetgegevens uit het jaar 1998 bij waaruit zou blijken dat het werkelijke 

overstromingspeil op deze locatie op 22,90 mTAW en 23,00 mTAW zou liggen. Dit zijn haar 

eigen meetgegevens die zij nooit eerder ter beschikking gesteld heeft (cf. stuk 4). 

 

Het valt ook niet in te zien waarom de gedateerde meetgegevens uit het jaar 1998 zouden 

prevaleren op het peil dat de dienst Water en Domeinen heeft bekomen op basis van de ROG-

kaart en zij verder nog concreet heeft afgetoetst met de technische dienst van Herk-de-Stad. 

Bijgevolg is het advies niet met een onwettigheid behept. Verwerende partij kan de vergunning 

van 11.03.2021 dan ook niet op rechtmatige wijze intrekken. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel reikt niet zo ver dat de Dienst Water en Domeinen – en bij 

uitbreiding verwerende partij – rekening kunnen en/of moeten houden met gegevens waarover 

zij niet beschikken. 

 

De VMM heeft deze gegevens nooit eerder bijgebracht. In haar verzoek tot vernietiging van 

30.06.2019 stelde zij (stuk 4 – blz. 14): (…) 

 

De VMM bestempelde een overstromingspeil boven de 23 mTAW als een toekomstige 

mogelijkheid, doch niet als een realiteit. Aan de hand van meetgegevens van meer dan twintig 

jaar oud tracht zij nu aannemelijk te maken dat dit opeens de actuele situatie zou uitmaken? Dit 

is niet het geval. 

 

De VMM pretendeert in het jaar 2021 over juistere en objectievere gegevens te beschikken, 

maar vraag rijst waarom zij die dan niet eerder bijgebracht heeft? Zij kan bezwaarlijk aan 

verwerende partij en/of de Dienst Water en Domeinen verwijten geen rekening te houden met 

zogenaamd objectieve gegevens, wanneer de VMM die zelf pas bijbrengt naar aanleiding van 

het derde verzoekschrift tot nietigverklaring dat zij ondertussen al tegen een vergunning aan 

verzoekende partij heeft ingediend. 

 

Nochtans stond in het advies van 11.03.2019 van de Dienst Water en Domeinen uitdrukkelijk 

weergegeven dat zij uitging van een KOP van 22m50 (cf. blz. 6 – stuk 5). Hierop was de 

(vernietigde) vergunning van 4.04.2019 gebaseerd (stuk 4). Schijnbaar beschouwde de VMM 

de meetgegevens van 1998 toen niet als doorslaggevend element, aangezien zij het toen (met 

haar verzoek tot vernietiging van 3.06.2019 – stuk 4) niet bijgebracht heeft, doch wel na de 

herstelbeslissing van 11.03.2021. 

 

Daarnaast was er ook geen enkele reden voorhanden waarom verwerende partij bijkomend 

advies zou inwinnen bij de Dienst Water en Domeinen na het vernietigingsarrest van 7 juli 2020. 

De VMM haalde in haar verzoek tot vernietiging van 30.06.2019 bv. nog aan dat de dienst Water 

en Domeinen de bergingscapaciteit zou onderschatten met verwijzing naar het 

grondwatermodel van het LIFE-project Delta (stuk 4 – blz. 13): (…) 

 

Hierover heeft de raad reeds uitdrukkelijk uitspraak gedaan in het arrest van 7 juli 2020 met 

nummer RvVb-A-1920-0987 (stuk 5): (…) 

  

Uit geciteerde overwegingen blijkt dat de watertoets, zoals de Dienst Water en Domeinen, door 

de raad wettig bevonden werd. Door de stedenbouwkundige vergunning van 11.03.2021 in te 

trekken op basis van de overweging dat dit niet het geval zou zijn, miskent verwerende partij 

het gezag van gewijsde van dat arrest. 

…” 
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2. 

De verwerende partij antwoordt:  

 

 “… 

Ons college stelt vast dat de verzoekende partij in eerste instantie verwijst naar het mailverkeer 

van de VMM van 22 juli 2021 om aan te tonen dat ons college niet kon oordelen dat haar 

vergunningsbeslissing van 11 maart 2021 onwettig was.  

 

Uit de beslissing van ons college blijkt nochtans manifest dat de intrekkingsbeslissing van ons 

college gebaseerd is op de gegevens die de VMM had aangebracht in haar verzoekschrift bij 

uw Raad van 7 mei 2021. (…) 

 

De verzoekende partij erkent in haar verzoekschrift uitdrukkelijk dat de VMM in het kader van 

haar verzoekschrift heeft aangetoond over meetgegevens te beschikken, waaruit zou blijken 

dat het werkelijke overstromingspeil op de locatie van de aanvraag tussen 22m90 en 23m00 

TAW ligt. 

 

Haar kritiek bestaat erin dat dat de VMM deze gegevens nooit eerder heeft bijgebracht en de 

Dienst Water en Domeinen en ons college bijgevolg geen rekening konden en/of moesten 

houden met gegevens waarover zij niet beschikken.  

 

Ons college wenst op te merken dat de stelling inderdaad correct is dat deze gegevens pas 

eerst in het kader van het verzoekschrift zijn bezorgd, doch dat dit niet verhindert, wel 

integendeel, dat ons college als zorgvuldige overheid in het kader van het precaire karakter van 

de vergunning alsnog tot intrekking overgaat.  

 

De door de VMM bezorgde gegevens toonden immers op objectieve wijze aan dat het 

fundamentele uitgangspunt waarop de vergunning steunde inzake de hoogte van het kritisch 

overstromingspeil fundamenteel onjuist was. Gelet op het feit dat het perceel in 

overstromingsgevoelig gebied ligt is de hoogte van dit peil een cruciaal en determinerend 

gegeven voor een zorgvuldige watertoets. De gegevens van de VMM toonden aan dat de 

watertoets waarop de vergunningsbeslissing gesteund was aldus was aangetast door een 

onregelmatigheid. 

 

De verzoekende partij voert nu hiertegen aan dat de meetgegevens uit het jaar 1998 zouden 

gedateerd zijn en niet zou zijn in te zien zijn waarom de gedateerde meetgegevens uit het jaar 

1998 zouden prevaleren op het peil dat de dienst Water en Domeinen heeft bekomen op basis 

van de ROG-kaart die zij verder nog concreet heeft afgetoetst met de technische dienst van 

Herk-de-Stad. Zij stelt ook dat de eerdere watertoets in de vorige vergunningsbeslissing door 

uw Raad wettig werd bevonden. Door de stedenbouwkundige vergunning van 11 maart 2021 in 
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te trekken op basis van de overweging dat dit niet het geval zou zijn, zou ons college het gezag 

van gewijsde van dat arrest miskennen. Ter zake wenst ons college te stellen dat er uiteraard 

geen schending is van het gezag van gewijsde. Het was Uw Raad immers bij zijn arrest van 7 

juli 2020 evenmin bekend dat de VMM over meetgegevens beschikte die aantonen dat het 

uitgangspunt inzake het kritisch overstromingspeil niet correct was. Verder valt niet in te zien 

hoe de objectieve meetgegevens van de VMM zouden kunnen genegeerd worden. Zij hebben 

een feitelijk en concreet karakter, waaraan het ROG-kaartmateriaal en een getuigenis van een 

medewerker van de gemeentelijke technische dienst uiteraard manifest geen afbreuk kunnen 

doen. Het door de VMM bezorgde fotomateriaal in het kader van de overstroming van juli 2021 

bevestigde overigens de juistheid, de relevantie en het belang van de ze gegevens.  

 

Bovendien, zo stelt de verzoekende partij, zou in de e-mail van VMM een verkeerde voorstelling 

van zaken zijn gegeven. Zij stelt immers dat het pertinent onjuist zou zijn dat het perceel van 

verzoekende partij achter de houtkant nog lager gelegen zou zijn dan het gedeelte dat op de 

foto onder water staat. De foto die weergegeven staat in de e-mail van 22 juli 2021 zou geen 

bewijs vormen voor een KOP van 23m00 TAW en zou aldus niet aantonen dat de Dienst Water 

en Domeinen zou zijn uitgegaan van een onjuist uitgangspunt. Ons college wenst ter zake op 

te merken dat er voor ons college geen redenen waren en zijn om te twijfelen aan de voorstelling 

van zaken in het fotomateriaal van de VMM. In het advies van de Dienst Water en Domeinen 

van 17 januari 2019 in verband met de watertoets werd immers reeds aangetoond dat het terrein 

wel degelijk naar achteren afhelt: (…) 

 

De VMM kon dus wel degelijk op terechte wijze verwijzen naar het fotomateriaal om de juistheid, 

de relevantie en het belang van de in het kader van haar verzoekschrift bezorgde gegevens 

concreet te illustreren.  

…” 

 
 

3. 

De tussenkomende partij laat gelden:  

 

 “… 

Verzoekende partij betwist niet dat de stedenbouwkundige vergunning van 11 maart 2021 een 

precair karakter vertoont, gelet op de beroepen tot nietigverklaring bij de RvVb. 

 

Verzoekende partij betwist wel dat deze beslissing met een onregelmatigheid behept zou zijn. 

Hierbij baseert verzoekende partij zich onder meer op een mail van 22.07.2022.    

Dit moet natuurlijk 22.07.2021 zijn.  

 

Verzoekende partij stelt: (…) 
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Tussenkomende partij dient hierbij echter te stellen dat in het advies van de administratie Natuur 

en Bos (ANB) van 7 juni 2016, naar aanleiding van het beroep van Dhr. Louis Vanuytrecht, 

Nieuwstraat 31, Herk-de-Stad tegen de beslissing van het Schepencollege van 3 oktober 2016, 

onder meer wordt gesteld: 

 

“Het perceel is afgebakend als effectief overstromingsgevoelig, als risicozone voor 

overstroming en als recent overstroomd gebied.  Na alle overstromingen van de 

afgelopen maanden is nogmaals gebleken dat de overstromingsgevoelige niet-

bebouwde gronden ter beschikking dienen te blijven om water te bergen bij calamiteiten 

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om geen bebouwing meer toe te staan 

in effectief overstromingsgevoelig gebied.” 

 

De gebeurtenissen waar verzoekende partij naar verwijst, met name de overstromingen 

gedurende de zomerperiode van 2021, kunnen dus niet beschouwd worden als een 

gebeurtenis die heeft plaatsgevonden na het verlenen van de vergunning van 21 maart 

2021. 

 

Hieruit mag voldoende blijken dat het overstromingssgevoeilig karakter van het 

betrokken perceel (en zijn omgeving) voldoende bekend was bij de bevoegde overheid. 

 

De mail van 22.07 is in feite een bevestiging van een toestand die reeds lang bekend is.  Het is 

dus duidelijk dat de Deputatie op 15 september een juiste beslissing trof. 

 

Verzoekende partij verwijst naar de mail van 22.07.2021 waarin de V.M.M. een afbeelding geeft 

van het betrokken perceel en tracht de indruk te wekken dat het betrokken perceel hoger 

gelegen is dan de wegenis grenzend aan het perceel (Slaperstraat). 

 

Uit de afbeelding van de VMM in hun mail van 22.07.2021 is het niveau van noch de 

Slaperstraat, noch van het betrokken perceel vast te stellen ten opzichte van mekaar en van de 

directe omgeving. Dit omdat de hele omgeving, tussen de dijk van het binnenbekken van het 

Schulensmeer en de woningen aan de Neerstraat/Kiezelweg  (plaats van waaruit de foto is 

genomen) om moment van de foto opname overstroomd was. 

 

Zelfs uit de weergave van Googlemaps, zoals gevoegd in het verzoekschrift, in confrontatie met 

de foto van VMM, blijkt overduidelijk dat de hele omgeving van de Slaperstraat overstroomd 

was. 

De dienst Water en Domeinen is dus wel degelijk uitgegaan van een juist uitgangspunt. 

 

Inzake de meetgegevens stelt de verzoeker onder meer:  
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“In het bestreden intrekkingsbesluit overweegt verwerende partij dat de VMM over 

meetgegevens zou beschikken waaruit zou blijken dat het werkelijke overstromingspeil op de 

locatie van de aanvraag tussen de 22m90 en 23m00  TAW zou liggen. 

 

De VMM heeft in het vernietigingsverzoek van 07.05.2021 aangevoerd dat de 

stedenbouwkundige vergunning van 11.03.2021 onwettig tot stand zou gekomen zijn. Zij voert 

aan dat verwerende partij  niet terecht mocht uitgaan van een KOP van 22m50, terwijl dit op 

23m00 zou liggen. 

 

De dienst Water en Domeinen antwoord hierop: (…) 

 

Nochtans blijkt dat ook in recent verleden het betrokken perceel overstroomd is. 

Uit de watertoets, overstromingskaarten en signaalgebieden van de VMM (kaart te raadplegen 

op website VMM) kan duidelijk worden vastgesteld dat het perceel van verzoeker gelegen is in 

het “effectief overstromingsgevoelig gebied.” 

…” 

 

4. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij:  

 

 “… 

In de antwoordnota voert verwerende partij geen inhoudelijke betwisting over de 

wettigheidskritiek (op blz. 9-13 in het verzoek tot vernietiging) dat verwerende partij zich niet 

kan baseren op de latere e-mail van 22.07.2021 om de wettigheid van de eerdere 

vergunningsbeslissing van 21.03.2021 te beoordelen. 

 

Zij haalt vooral aan dat zij zich (ook) gebaseerd heeft op de gegevens die de VMM in haar 

verzoekschrift van 7.05.2021 had bijgebracht.  

 

Nochtans blijkt uit de bestreden beslissing heel duidelijk dat zij zich niet alleen op de 

meetgegevens, zoals bijgebracht in het verzoekschrift namens de VMM, maar ook op de e-mail 

van 22.07.2021 baseerde.  

 

Hieruit blijkt dat verwerende partij de meetgegevens zelf ook niet voldoende achtte om de 

intrekkingsbeslissing te verantwoorden.  

 

Nochtans, zoals zij in de antwoordnota thans impliciet lijkt te erkennen, is een e-mail van een 

later tijdstip niet dienstig om de wettigheid van een eerdere beslissing te beoordelen. 

 

Verwerende partij stelt in de antwoordnota verder nog: (…) 
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Een intrekking is maar mogelijk, voor zover de ingetrokken beslissing onregelmatig is. Dit is niet 

het geval. 

 

Verwerende partij kan de meetgegevens van 1998 niet in haar beoordeling betrekken wanneer 

de VMM die pas na de totstandkoming van de beslissing van 11.03.2021 bijgebracht heeft.  

 

Zoals verzoekende partij (op blz. 15) in het verzoek tot vernietiging nog opgemerkt heeft, heeft 

de VMM in haar verzoek tot vernietiging van 30.06.2019 een overstromingspeil boven 23mTAW 

als een louter toekomstige mogelijkheid aangestipt (stuk 4 – blz. 14): (…) 

  

De meetgegevens van 1998 werden toen niet bijgebracht, zodat verwerende partij hier aldus 

geen rekening mee heeft kunnen houden.  

Bijgevolg heeft verwerende partij ook geen onregelmatigheid begaan bij de totstandkoming van 

de vergunningsbeslissing van 11.03.2021, waarbij zij zich regelmatig kon baseren op de ROG-

kaart alsook op de getuigenis van de technische dienst van stad Herk-de-Stad. 

 

Het maximale hoogtepeil van 23 meter wordt bovendien al aangehouden sinds 1998, gelijk met 

de ashoogte van de gewestweg N717 – Neerstraat Schulen. Indien het water boven dit peil 

komen, dan zou heel de deelgemeente onder water komen te staan.   

 

Bij het indienen van de vergunningsaanvraag op 25.04.2016 was verzoekende partij al 

ruimschoots op de hoogte van het waterpeil van maximum 23 meter en heeft hij  de vloerhoogte 

met + 20 cm verhoogd naar 23,20 meter bij de uittekening van het bouwplan. 

 

Er is dan ook geen enkele reden voorhanden om de vergunning op basis hiervan in te trekken.  

Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel kan de overheid een overheidsbeslissing principieel 

niet intrekken, wanneer derden hieraan rechten ontlenen.  

 

De intrekkingsleer vormt hierop een uitzondering, waarbij in toepassing van het 

legaliteitsbeginsel dit wel mogelijk is, indien de overheidsbeslissing in kwestie onregelmatig is. 

Ook deze uitzondering wordt begrensd door het rechtszekerheidsbeginsel, waarbij dit maar 

mogelijk is zolang die beslissing een precair karakter vertoont. 

 

Verwerende partij gaat er in de antwoordnota verkeerdelijk vanuit dat zij in het kader van het 

precaire karakter van de vergunning nog bijkomend gegevens kan onderzoeken en alsnog tot 

intrekking kan overgaan. Dit is onjuist.  

 

De ingetrokken beslissing zelf moet onregelmatig zijn. Verwerende partij is in de 

vergunningsbeslissing van 11.03.2021 zorgvuldig tewerk gegaan door zich te baseren op een 
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advies dat gebaseerd was op de ROG-kaart en een getuigenis van de technische dienst van 

stad Herk-de-Stad.  

 

Gelet op de voorgeschiedenis van het dossier is het weinig ernstig dat de VMM na twee 

vernietigingsprocedures na een derde herstelbeslissing opeens meetgegevens uit het jaar 1998 

als zogenaamde nieuwe stukken kan bijbrengen.  

 

De zorgvuldigheidsverplichting reikt niet zover dat verwerende partij rekening moet houden met 

documenten waarvan zij het bestaan niet kent en niet kan kennen.  

 

Volgens verwerende partij zou de bestreden intrekkingsbeslissing verenigbaar zijn met het 

gezag van gewijsde van het arrest van 7 juli 2020, omdat de meetgegevens van 1998 toen 

evenmin aan uw raad voorgelegd werden 

Het gezag van gewijsde verzet er zich wel degelijk tegen dat een procespartij een welbepaald 

beslecht geschilpunt opnieuw ter discussie zou stellen aan de hand van nieuwe bewijsstukken. 

De VMM heeft in deze niet diligent gehandeld, maar verzoekende partij zou hiervan het gelag 

moeten betalen?  

 

Het gezag van gewijsde strekt er juist toe dat procespartijen niet op een beslecht geschilpunt 

kunnen terugkomen, hetgeen hen ertoe verplicht om een dossier diligent voor te bereiden. Wie 

de nodige bewijsvoering aan zich voorbij laat gaan, moet hiervan de gevolgen dragen.  

 

Tot slot haalt verwerende partij aan dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan het 

fotomateriaal dat de VMM per e-mail van 22.07.2021 heeft bijgebracht. Hieruit meent 

verzoekende partij te kunnen afleiden dat zij zich voor de bestreden intrekkingsbeslissing wel 

degelijk gebaseerd op een e-mail van een later tijdstip om de totstandkoming van de eerdere 

vergunningsbeslissing van 11.03.2021 na te gaan. 

 

Verzoekende partij herhaalt dat de e-mail van 22.07.2021 geen bewijs vormt van een KOP van 

23m00, omdat, zoals aangehaald op blz. 12 van het verzoek tot vernietiging, de zijweg van de 

Slaapweg aan het begin ervan 22m05 à 22m41 [meet].  

 

Voor het overige heeft verzoekende partij in het verzoekschrift proberen verduidelijken dat de 

VMM in die e-mail verkeerdelijk heeft doen uitschijnen dat de Slaperstraat onder water stond. 

Het “paaltje” waarnaar in de e-mail verwezen wordt, staat niet naast de Slaperstraat, maar naast 

een zijweg van de Slaperstraat.  

 

Het perceel van verzoekende partij helt naar achter inderdaad af ten opzichte van de 

voorliggende Slaperstraat, maar niet ten opzichte van de zijweg. 
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Dit heeft hij voldoende aangetoond met de terreinprofielen die hij onder stuk 11 heeft 

bijgebracht.  

 

De VMM heeft gesteld dat zijn terrein achter de houtkant lager gelegen zou zijn dan de zijweg 

van de Slaperstraat. Dit is niet het geval. De houtkant die getoond wordt op de foto in de e-mail 

van 22.07.2021, ligt aan de voorzijde van zijn perceel. In elk geval ligt zijn perceel hoger dan de 

berm langs de zijweg van de Slaperweg die de VMM op die afbeelding weergeeft. 

 …” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verwerende partij verleent op 11 maart 2021 na twee eerdere vernietigingen door de Raad 

een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning aan de 

verzoekende partij. Onder meer naar aanleiding van het jurisdictioneel beroep bij de Raad van 

de VMM (de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0643-A) trekt de verwerende partij op 15 

september 2021 de beslissing van 11 maart 2021 in en weigert de gevraagde vergunning. 

 

2. 

Volgens de klassieke intrekkingsleer kan een rechtshandeling die geen rechten verleent aan 

derden, zoals bijvoorbeeld de weigering van een stedenbouwkundige vergunning, te allen tijde 

worden ingetrokken door de vergunningverlenende overheid, en dit ongeacht of deze rechts-

handeling wettig dan wel onwettig is. Een rechtshandeling die rechten verleent, zoals het 

verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, kan maar worden ingetrokken voor zover 

zij onwettig is en de intrekking plaatsvindt hetzij binnen de beroepstermijn die voorzien is om 

jurisdictioneel beroep tegen deze rechtshandeling in te stellen, hetzij voor de sluiting van de 

debatten van het vernietigingsberoep, als er een ontvankelijk vernietigingsberoep is ingesteld. 

 

De beslissing van de verwerende partij van 11 maart 2021 is een rechtshandeling die rechten 

verleent aan de verzoekende partij, zodat deze beslissing kan worden ingetrokken (1) voor 

zover zij onwettig is en (2) de intrekking plaatsvindt voor de sluiting van de debatten van het 

vernietigingsberoep. De verzoekende partij betwist niet dat de intrekking van de beslissing van 

11 maart 2021 gebeurde vooraleer de debatten van het vernietigingsberoep in de zaak met 

rolnummer 2021-RvVb-0643-A gesloten waren, zodat aan die voorwaarde van de klassieke 

intrekkingsleer is voldaan. De verzoekende partij betwist wel dat de beslissing van 11 maart 

2021 zou zijn aangetast door een onwettigheid. 
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3.1. 

De verwerende partij steunt haar intrekking op de volgende overwegingen:  

 

 “… 

Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij in haar verzoekschrift stelt dat zij over 

meetgegevens beschikt betreffende overstromingen uit het verleden, specifiek over de 

waterstanden van de overstromingen van 1998, waaruit zou blijken dat het werkelijke 

overstromingspeil op deze locatie tussen 22,90m TAW en 23,00m TAW ligt; dat de Vlaamse 

Milieumaatschappij stelt dat deze meetgegevens ondersteuning vinden in twee onafhankelijke 

bronnen, namelijk enerzijds meetgegevens in het betrokken gebied die een waarde weergeven 

per kwartier, en anderzijds opmetingen van dorpels van huizen die onder water zijn komen te 

staan tijdens de overstromingen van 1998;   

 

Gelet op de e-mail van de heer Bram Vogels, teamverantwoordelijke watertoets van de Vlaamse 

Milieumaatschappij, d.d. 22 juli 2021 aan het provinciebestuur, luidende als volgt:… 

 

Overwegende dat het perceel gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied;  

 

Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen 

betreffende het integraal waterbeleid (thans artikel 1.3.1.1 van het Waterwetboek), de aanvraag 

dient onderworpen te worden aan de watertoets; dat er een gunstig advies werd geformuleerd 

door de Watering ‘Het Schulensbroek’; dat dit advies echter niet ingaat op de negatieve effecten 

ten gevolgen van de inname van het waterbergend vermogen en de geplande ophogingen op 

het terrein; dat er ook geen bijkomende voorwaarden werden opgelegd om deze negatieve 

effecten te compenseren; 

 

Overwegende dat in toepassing van de watertoets een advies van de waterbeheerder verplicht 

is om na te gaan of de aanvraag een schadelijk effect voor de omgeving kan veroorzaken;  

 

Overwegende dat naar aanleiding van de eerste herneming van de administratieve procedure 

door de provinciale dienst Water en Domeinen (thans Afdeling Waterbeheer) op 17 januari 2019 

een ongunstig advies werd verleend met volgende conclusie: “…Uit de toepassing van de 

nadere regels voor de toepassing van de watertoets bij besluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 

oktober 2011, is gebleken dat het beroep tegen stilzwijgende weigering stedenbouwkundige 

vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning een verandering van de toestand van 

watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. Deze verandering heeft een 

betekenisvol schadelijk effect op het milieu omdat de terreinophoging een verlies van 

bergingsvolume van overstromingswater teweeg brengt. Er zijn geen compenserende 

maatregelen voorzien...”; 
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Overwegende dat in navolging van de hoorzitting d.d. 29 januari 2019 de aanvrager, de heer 

Louis Vanuytrecht, aangepaste plannen bijbrengt; dat de beperkte planwijzigingen een bredere 

overstroombare kruipkelder omvatten waarvan de onderlinge compartimenten met elkaar 

verbonden worden via openingen; dat de plannen werden voorgelegd aan de provinciale dienst 

Water en Domeinen (thans Afdeling Waterbeheer), die op 11 maart 2019 een nieuw 

voorwaardelijk gunstig advies verleende waarin wordt geconcludeerd dat: “…uit de toepassing 

van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets bij besluit van 20 juli 2006, gewijzigd 

op 14 oktober 2011, is gebleken dat het beroep tegen stilzwijgende weigering 

stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning een verandering 

van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. Deze verandering 

heeft geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu voor zover de voorwaarden onder deel 

2 worden opgenomen in de vergunning...”; 

 

Overwegende dat dit advies het ongunstige advies d.d. 17 januari 2019 verving; 

 

Overwegende dat in casu de provinciale dienst Water en Domeinen (thans Afdeling 

Waterbeheer) van oordeel was dat het bouwen van de woning een verandering van de toestand 

van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft; dat deze verandering echter geen 

betekenisvol schadelijk effect op het milieu impliceert, op voorwaarde dat o.m. volgende 

voorwaarden strikt worden nageleefd: (…) 

 

Overwegende dat de vergunningsbeslissing d.d. 11 maart 2021 van de deputatie gebaseerd is 

op dit voorwaardelijk gunstig advies d.d. 11 maart 2019 van de dienst Water en Domeinen 

(thans Afdeling Waterbeheer) van het provinciebestuur Limburg inzake de watertoets; dat dit 

gunstig advies gebaseerd is op het uitgangspunt, uitgaande van de voor deze afdeling 

beschikbare gegevens, dat het kritisch overstromingspeil (bouwpeil) 22,5m TAW bedraagt;  

 

Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij echter in haar verzoekschrift en de e-mail 

van 22 juli 2021 op voldoende wijze aantoont dat zij beschikt over overtuigende gegevens 

omtrent het kritisch overstromingspeil ter plaatse die aantonen dat haar wettigheidskritiek, 

stellende dat het advies van de Dienst Water en Domeinen (thans Afdeling Waterbeheer) 

gesteund is op een onjuist uitgangspunt inzake het kritisch overstromingspeil en de watertoets 

aldus gebrekkig is uitgevoerd, gegrond is; 

 

Overwegende dat het aldus aangewezen is dat de vergunningsbeslissing wordt ingetrokken en 

de aanvraag, voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer, wordt geweigerd; 

 …” 
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3.3 

De verwerende partij steunt haar beslissing om de vergunning van 11 maart 2021 in te trekken 

op de argumentatie in en meetgegevens bij het verzoekschrift tot vernietiging dat de VMM bij 

de Raad heeft ingediend en op een e-mail van 22 juli 2021 waarin wordt gewezen op de situatie 

op het terrein na een zware overstromingsweek in juli 2021. 

 

De verwerende partij oordeelt niet onredelijk dat de aangevoerde meetgegevens van 1998 

aantonen, minstens een indicatie geven, dat bij de watertoets en de adviezen die in dat kader 

werden verstrekt, uitgegaan is van een te laag kritisch overstromingspeil. De e-mail van juli 

2021 kan redelijkerwijze eveneens een indicatie vormen van mogelijke waterproblemen op het 

aanvraagperceel. De verwerende partij kon op basis van die gegevens dan ook oordelen dat 

de watertoets en bijhorende adviezen niet van de vereiste zorgvuldigheid getuigen en op grond 

daarvan de vergunningsbeslissing van 11 maart 2021 intrekken. 

 

Het is daarbij niet relevant dat de verwerende partij bij het nemen van haar beslissing op 11 

maart 2021 geen kennis had van de betreffende meetgegevens. Hetzelfde geldt voor de vraag 

of die gegevens al eerder tijdens de bestuurlijke procedure aan de verwerende partij hadden 

kunnen worden bezorgd, te meer nu de VMM geen betrokken partij of geraadpleegde 

adviesinstantie is in de bestuurlijke procedure. 

 

De verzoekende partij kan ook niet zonder meer worden gevolgd waar zij aanvoert dat het 

gezag van gewijsde van het arrest van 7 juli 2020 (nummer RvVb-A-1920-0987) zou worden 

geschonden. In dat arrest doet de Raad immers geen uitspraak over de correctheid van het 

gehanteerde kritische overstromingspeil, maar oordeelt in essentie dat de VMM in haar 

beroep, dat nog niet gesteund was op de meetgegevens uit 1998, onvoldoende aantoont dat 

het advies van de provinciale dienst Water en Domeinen, waarop de eerdere beslissing was 

gesteund, onzorgvuldig of kennelijk foutief zou zijn. Hij verwerpt op die gronden het eerste 

middelonderdeel.  

 

Het gezag van gewijsde strekt zich bovendien enkel uit tot het beschikkend gedeelte van het 

arrest en de onverbrekelijke motieven die daaraan ten grondslag liggen. Wanneer de Raad 

een middelonderdeel gegrond verklaart en om die reden de bestreden beslissing vernietigt, 

strekt het gezag van gewijsde zich niet uit tot de motieven in het arrest die andere 

middelonderdelen verwerpen. In dat opzicht kunnen dan ook bij het hernemen van de 

procedure bijkomende gegevens worden aangereikt om aan te tonen dat bepaalde adviezen 

uit de procedure onzorgvuldig zijn. De verwerende partij kan dan ook niet worden verweten 
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het gezag van gewijsde van het arrest van 7 juli 2020 (nummer RvVb-A-1920-0987) te 

schenden. 

 

4. 

Uit het voorgaande volgt dat de verwerende partij de vergunning die met de bestreden 

beslissing van 11 maart 2021 werd verleend, rechtsgeldig kon intrekken. 

 

Het middel wordt verworpen. 

B. Derde middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 4.2.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) samen gelezen 

met artikel 393 van het decreet van 25 juli 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

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

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- de hoorplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting als 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Ze zet uiteen:  

 

 “… 

4. Verwerende partij heeft verzoekende partij niet op de hoogte gebracht van haar 

voornemen om de stedenbouwkundige vergunning van 11.03.2021 in te trekken. Zij heeft hem 

bijgevolg geen enkele mogelijkheid gelaten om standpunt in te nemen over de bijkomende 

gegevens waarmee verwerende partij thans rekening wenste te houden bij de besluitvorming. 

Zoals hoger aangehaald, is verzoekende partij het niet eens met de redenen waarom 

verwerende partij deze vergunning ingetrokken heeft (cf. eerste middel). 

 

Verzoekende partij heeft verder reeds aangehaald dat een KOP van 23m00 TAW een 

vergunning voor zijn aanvraag niet in de weg staat. Het vloerpeil van de aangevraagde woning 

ligt nog steeds 0m20 hoger.  
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Na de onderscheiden vernietigingsarresten heeft verzoekende partij zich steeds bereid getoond 

om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de VMM en de vernietigingsmotieven in de 

arresten van de raad.  

 

Indien nu achteraf – weliswaar aan de hand van gegevens die uit 1998 dateren – zou blijken 

dat het KOP 23m zou bedragen, zou verwerende partij na  verzoekende partij hierover te horen 

de bouwhoogtes, compensatievolumes, e.d. nog hebben kunnen bijstellen, hetgeen uit de e-

mail van de VMM van 9.04.2021 niet uitgesloten is. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt:  

 

 “…  

De opgeworpen bepalingen schrijven een hoorrecht voor wanneer bij ons college een 

administratief beroep werd ingediend. Dit is ook in concreto in dit dossier gebeurd. De 

verzoekende partij werd gehoord alvorens de vergunningsbeslissing van 11 maart 2021 werd 

genomen. 

 

De intrekkingsbeslissing is echter van een fundamenteel andere aard. Zij is gesteund op 

gegevens  die aan het licht zijn gekomen in het verzoekschrift van de VMM bij uw Raad en de 

vaststelling van ons college dat de vergunningsprocedure hierdoor op een fundamentele wijze 

is aangetast, doordat de watertoets op een foutief uitgangspunt inzake het kritisch 

overstromingspeil was gebaseerd. 

 

Deze vaststelling heeft geleid tot een intrekking van de beslissing en een stopzetting van de 

administratieve procedure wegens een fundamentele onregelmatigheid in de 

vergunningsprocedure. Het ‘weigeringsbesluit’ kan door zijn bewoordingen onmiskenbaar niet 

anders begrepen worden. Welnu, een beslissing over de stopzetting van een administratieve 

procedure wanneer de administratieve overheid vaststelt dat deze is aangetast door een 

onregelmatigheid in de vergunningsprocedure, is een beslissing die de vergunningverlenende 

overheid kan nemen zonder hieromtrent de partijen te horen. 

 

De beslissing hangt immers samen met het specifieke karakter van de intrekking van een 

precair vergunningsbesluit omwille van een vastgestelde onregelmatigheid. Door het besluit in 

te trekken wil de overheid voorkomen dat de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit een 

besluit zich voltrekken, wanneer zij manifest vaststelt dat er sprake is van een onregelmatigheid. 

In het kader van het rechtszekerheidsbeginsel kan de intrekkingsleer uiteraard slechts bij hoge 

uitzondering toegepast worden en moet dergelijke onregelmatigheid uiteraard een dermate 

manifestheid vertonen dat zij een onbetwistbaar karakter heeft. Dit onbetwistbaar karakter 
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impliceert ipso facto dat er geen noodzaak is om de partijen hierover te horen en aldus bij de 

vaststelling onverwijld kan worden overgegaan tot de intrekking, onverlet uiteraard de juridische 

procedure die tegen dergelijke intrekkingsbeslissing kan worden ingesteld bij uw Raad. 

 

Zoals eerder aangetoond betwist de verzoekende partij op zich niet dat de VMM in het kader 

van de vernietigingsprocedure bij uw Raad gegevens heeft bijgebracht waaruit blijkt dat het 

kritisch overstromingspeil tussen 22,90m TAW en 23,00m TAW ligt en niet 22,50 TAW bedraagt 

zoals doorheen de vergunningsprocedure verkeerdelijk werd aangenomen in het kader van de 

watertoets.   

 

Ons college heeft aldus terecht en op correcte wijze toepassing gemaakt van de intrekkingsleer 

om het besluit na vaststelling van deze feiten in te trekken en om tegelijk de vergunning, voor 

de duidelijkheid in het rechtsverkeer, te weigeren. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij stelt:  

 

 “… 

Tussenkomende partij stelt dat artikel 62 DOV bepaalt dat: “De vergunningsaanvrager alsook 

elke beroepsindiener kan in twee administratieve aanleg gevraagd worden om gehoord te 

worden door: 

-de omgevingvergunningscommissie  

-de bevoegde overheid of de omgevingsambtenaar.” 

 

Nergens blijkt dat deze vraag door de verzoekende partij gesteld is.  

 

De verwerende partij is niet verplicht om verzoekende partij op de hoogte te stellen van het 

voornemen om de vergunning van 11 maart 2021 in te trekken. 

Verzoekende partij heeft wel naar aanleiding van de beslissing van de deputatie van 11 maart 

2021 haar standpunt en aanvraag kunnen toelichten. 

…” 

 

4. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij nog:  

 

 “… 

V.3.2 Dupliek op het standpunt van verwerende partij 
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23. Volgens verwerende partij zou een intrekkingsbesluit van een fundamenteel andere 

aard zijn dan de vergunningsbeslissing zelf. Daarom zou zij de vergunninghouder voorafgaand 

aan een intrekking niet moeten horen. 

 

Nochtans is het resultaat hetzelfde.  

 

Bij de vergunningsbeslissing zelf ontvangt de aanvrager een verslag van de POA, waarop hij 

nadien nog kan reageren. Daarna volgt de beslissing tot vergunning dan wel weigering. 

De intrekkingsbeslissing had evenzeer nog steeds tot een vergunning kunnen leiden. Zeker 

wanneer verwerende partij verzoekende partij nog de kans had geboden om standpunt in te 

nemen over dit voornemen. 

 

24. Verwerende partij stelt in haar antwoordnota dat zij hieraan had voorbij kunnen gaan 

omwille een zogenaamde fundamentele onregelmatigheid. 

 

Nochtans blijkt uit de bestreden intrekkingsbeslissing zelf niet dat de stopzetting van de 

procedure nog de enige mogelijke uitkomst van de vergunningsprocedure in kwestie was.  

De weigering na intrekking steunt eigenlijk alleen maar op de overweging dat verwerende partij 

dit van belang acht voor de duidelijkheid van het rechtsverkeer.  

 

In het bestreden besluit haalt verwerende partij aan dat verzoekende partij desgevallend een 

nieuw aanvraagdossier kan indienen die zij vervolgens aan een correcte watertoets zou kunnen 

onderwerpen. Nochtans zou zij het dossier naar aanleiding van haar voornemen tot intrekking 

ook kunnen voorleggen aan de afdeling Waterbeheer. 

 

25. Volgens verwerende partij zou het specifieke karakter van een intrekking zich tegen de 

hoorplicht verzetten, omdat dit intrinsiek enkel mogelijk zou zijn ingevolge een manifeste dan 

wel onbetwistbare onregelmatigheid. 

 

Ten eerste neemt dit niet weg dat de intrekking de rechtssituatie van verzoekende partij 

fundamenteel wijzigt. Bijgevolg moet hij hierover standpunt kunnen innemen. 

 

Ten tweede heeft verwerende partij zich niet beperkt tot een intrekkingsbeslissing als zodanig. 

Zij trekt een vergunningsbeslissing in om de aanvraag vervolgens te weigeren.  

 

In haar antwoordnota gaat zij bijgevolg voorbij aan de essentie van de door verzoekende partij 

aangevoerde wettigheidskritiek, namelijk dat zij hem niet gehoord heeft met betrekking tot 

nieuwe elementen waarop zij de beoordeling van zijn vergunningsaanvraag zou baseren.  

 

V.3.3 Dupliek op het standpunt van tussenkomende partij 
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26. Volgens tussenkomende partij zou nergens uit blijken dat verzoekende partij de vraag 

gesteld heeft om gehoord te worden. Zij verwijst hiervoor naar het artikel 62 OVD, dat eigenlijk 

niet eens toepasselijk is op de stedenbouwkundige vergunningsprocedure.  

 

Nochtans heeft verzoekende partij in zijn administratief beroep wel uitdrukkelijk verzocht om 

gehoord te worden. 

 

Verwerende partij bevestigt dit in haar antwoordnota (op blz. 2, randnummer 5):  

Bij een aangetekende brief van 26 oktober 2016, toegekomen bij het provinciebestuur op 27 

oktober, stelde de heer Louis Vanuytrecht een administratief beroep in bij de deputatie van de 

provincie Limburg tegen het hierboven vermelde besluit van het college van burgemeester en 

schepenen van Herk-de-Stad. 

 

In deze brief werd tevens gevraagd dat de beroepsindiener zou worden gehoord over zijn 

beroep. 

 

De opmerking van tussenkomende partij mist aldus feitelijke grondslag. 

 

27. Volgens tussenkomende partij zou verwerende partij verder niet verplicht zijn om de 

vergunninghouder op de hoogte te brengen van haar voornemen om de vergunningsbeslissing 

in te trekken. 

 

Dit is onjuist.  

De hoorplicht komt in het geding zodra het bestuur voorneemt een beslissing te nemen die de 

belangen van de bestuurde in kwestie ernstig aantasten. De bestreden beslissing heeft de 

rechtstoestand van verzoekende partij gewijzigd. Voordien had hij de toelating om een woning 

te bouwen en daarna niet meer. Dit houdt een aanzienlijke wijziging van de vermogenstoestand 

van verzoekende partij in.  

 

Verwerende partij had hem moeten horen vooraleer hiertoe over te gaan. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 4.7.23, §1 VCRO, zoals van toepassing op de vergunningsaanvraag, bepaalt:  

 

“De deputatie neemt haar beslissing omtrent het ingestelde beroep op grond van het verslag 

van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar en nadat zij of haar gemachtigde de 
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betrokken partijen op hun verzoek schriftelijk of mondeling heeft gehoord. De Vlaamse Regering 

kan nadere regelen met betrekking tot de hoorprocedure bepalen.”  

 

Artikel 4.7.23, §1 VCRO vestigt een normatieve plicht tot horen in graad van administratief 

beroep van de reguliere vergunningsprocedure. In de VCRO is de hoorplicht dus uitdrukkelijk 

voorzien en vormt daar een wezenlijk onderdeel van de administratieve beroepsprocedure.  

 

De hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur geldt niet in zoverre er, zoals hier, een 

uitdrukkelijke regeling voor is uitgewerkt. De Vlaamse regering heeft geen nadere regelen 

betreffende de hoorprocedure bepaald, waartoe zij in overeenstemming met artikel 4.7.23, §1, 

tweede lid VCRO is gemachtigd. Bij ontstentenis van bepalingen in de VCRO of een 

uitvoeringsbesluit die de verplichting tot horen nader regelen, moet de in artikel 4.7.23, §1, 

eerste lid van de VCRO besloten normatieve hoorplicht worden aangevuld met de waarborgen 

die het bestuur op grond van het beginsel van behoorlijk bestuur moet nakomen. Dat houdt in 

dat het horen, schriftelijk dan wel mondeling, nuttig moet gebeuren.  

 

Aan de voormelde hoorplicht is alleen voldaan indien diegene die verzoekt te worden gehoord, 

beschikt over alle relevante gegevens en documenten waarover ook de verwerende partij 

beschikt op het ogenblik dat zij uitspraak doet over het administratief beroep, en daarover zijn 

standpunt kan uiteenzetten.  

 

2. 

Uit de beoordeling van het eerste middel is gebleken dat de verwerende partij de vergunning 

rechtsgeldig kon intrekken. Anders dan wat de verzoekende partij lijkt aan te voeren, hoeft de 

verwerende partij de partijen in principe niet op de hoogte te brengen van haar voornemen om 

een beslissing in te trekken, noch hoeft ze hen specifiek daarover te horen. 

 

3. 

De verwerende partij weigert vervolgens de gevraagde vergunning en steunt haar weigering 

op de volgende motieven:  

 

“… 

Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij in haar verzoekschrift stelt dat zij over 

meetgegevens beschikt betreffende overstromingen uit het verleden, specifiek over de 

waterstanden van de overstromingen van 1998, waaruit zou blijken dat het werkelijke 

overstromingspeil op deze locatie tussen 22,90m TAW en 23,00m TAW ligt; dat de Vlaamse 

Milieumaatschappij stelt dat deze meetgegevens ondersteuning vinden in twee onafhankelijke 

bronnen, namelijk enerzijds meetgegevens in het betrokken gebied die een waarde weergeven 
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per kwartier, en anderzijds opmetingen van dorpels van huizen die onder water zijn komen te 

staan tijdens de overstromingen van 1998;   

(…) 

Overwegende dat het perceel gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied;  

 

Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen 

betreffende het integraal waterbeleid (thans artikel 1.3.1.1 van het Waterwetboek), de aanvraag 

dient onderworpen te worden aan de watertoets;  

 

dat er een gunstig advies werd geformuleerd door de Watering ‘Het Schulensbroek’; dat dit 

advies echter niet ingaat op de negatieve effecten ten gevolgen van de inname van het 

waterbergend vermogen en de geplande ophogingen op het terrein; dat er ook geen bijkomende 

voorwaarden werden opgelegd om deze negatieve effecten te compenseren; 

 

Overwegende dat in toepassing van de watertoets een advies van de waterbeheerder verplicht 

is om na te gaan of de aanvraag een schadelijk effect voor de omgeving kan veroorzaken;  

 

Overwegende dat naar aanleiding van de eerste herneming van de administratieve procedure 

door de provinciale dienst Water en Domeinen (thans Afdeling Waterbeheer) op 17 januari 2019 

een ongunstig advies werd verleend met volgende conclusie: “…Uit de toepassing van de 

nadere regels voor de toepassing van de watertoets bij besluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 

oktober 2011, is gebleken dat het beroep tegen stilzwijgende weigering stedenbouwkundige 

vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning een verandering van de toestand van 

watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. Deze verandering heeft een 

betekenisvol schadelijk effect op het milieu omdat de terreinophoging een verlies van 

bergingsvolume van overstromingswater teweeg brengt. Er zijn geen compenserende 

maatregelen voorzien...”; 

 

Overwegende dat in navolging van de hoorzitting d.d. 29 januari 2019 de aanvrager, de heer 

Louis Vanuytrecht, aangepaste plannen bijbrengt; dat de beperkte planwijzigingen een bredere 

overstroombare kruipkelder omvatten waarvan de onderlinge compartimenten met elkaar 

verbonden worden via openingen; dat de plannen werden voorgelegd aan de provinciale dienst 

Water en Domeinen (thans Afdeling Waterbeheer), die op 11 maart 2019 een nieuw 

voorwaardelijk gunstig advies verleende waarin wordt geconcludeerd dat: “…uit de toepassing 

van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets bij besluit van 20 juli 2006, gewijzigd 

op 14 oktober 2011, is gebleken dat het beroep tegen stilzwijgende weigering 

stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning een verandering 

van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. Deze verandering 

heeft geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu voor zover de voorwaarden onder deel 

2 worden opgenomen in de vergunning...”; 
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Overwegende dat dit advies het ongunstige advies d.d. 17 januari 2019 verving; 

 

Overwegende dat in casu de provinciale dienst Water en Domeinen (thans Afdeling 

Waterbeheer) van oordeel was dat het bouwen van de woning een verandering van de toestand 

van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft; dat deze verandering echter geen 

betekenisvol schadelijk effect op het milieu impliceert, op voorwaarde dat o.m. volgende 

voorwaarden strikt worden nageleefd: 

• Het vloerpeil moet minstens 50 cm boven het kritisch bouwpeil gelegen zijn (i.e. 50 cm 

boven de as van de weg); 

• Functionele kelders en ondergrondse garages zijn niet toegestaan; 

• Niet-waterdichte doorvoer van nutsleidingen en andere leidingen onder het kritisch 

bouwpeil is verboden; 

• Inspectieputten op rioleringen, ontluchtingssystemen moeten waterdicht afgeschermd 

worden of opgesteld worden boven het kritisch bouwpeil; 

• Stookolietanks moeten boven het overstromingspeil gelegd worden; 

• Elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn, moeten 10 cm boven het 

kritisch bouwpeil opgesteld worden; 

• Aansluitingen op de riolering moeten afgeschermd worden met een terugslapklep en 

eventueel met een eigen pompinstallaties; 

• Alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten. Er kan hierop enkel uitzondering 

gemaakt worden indien om technische redenen geen waterdoorlatende verharding 

mogelijk is; 

• Kruipkelders onder het kritisch peil moeten overstroombaar blijven. Op het 

funderingsplan is aangeduid dat de buitenste en binnenste schil van de overstroombare 

kruipkelder in contact staan  met het Schulensbroek. Deze verbinding moet zo laag 

mogelijk tegen de bodem van de kelder  worden gerealiseerd. Wanneer het 

Schulensbroek zijn bergingscapaciteit aanspreekt zal ook deze ruimte vollopen met 

overstromingswater. Het afgegraven volume onder het maaiveld zal niet vol  blijven 

staan met grondwater daar het kan ‘wegtrekken’ via de doorlaatbare wanden (Argex) 

en vloer (grind). Grondwater wordt ook niet verwacht daar het perceel hoger gelegen is 

in vergelijking met de rest van Schulensbroek. De bodem van de kruipkelder komt 

ongeveer overeen met het niveau van het laagste punt achteraan het terrein; 

• Ophoging van het perceel moet beperkt blijven tot het gebouw zelf met een randzone 

van 3 m rond het gebouw die in helling aansluit bij het niet-opgehoogde gedeelte. 

Ophoging van een inrit van maximaal 3 m breed is toegestaan. De ophoging mag er 

niet toe leiden dat water wordt afgevoerd naar lager gelegen aanpalende percelen. Een 

strikt noodzakelijke ophoging is enkel toegelaten wanneer het overstromingsvolume 

kan gecompenseerd worden; 

• Het ingenomen volume rondom de woning werd berekend op 47 m³. Dit is het volume 

tussen het bestaande maaiveld en het kritische overstromingspeil in de noodzakelijke 
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ophoging rondom de woning. De ruimte onder het huis tot en met het maaiveld wordt 

niet meegerekend omdat deze hol is. Het extra gecreëerde buffervolume (ruimte tussen 

bodem kelder en bestaand maaiveld 69 m³) voldoet om het ingenomen volume aan 

overstromingswater te compenseren; 

• Buiten de strikt noodzakelijke ophoging rondom de woning op het plan wordt er in de 

achtertuin geen extra volume opgehoogd; 

 

Overwegende dat de vergunningsbeslissing d.d. 11 maart 2021 van de deputatie gebaseerd is 

op dit voorwaardelijk gunstig advies d.d. 11 maart 2019 van de dienst Water en Domeinen 

(thans Afdeling Waterbeheer) van het provinciebestuur Limburg inzake de watertoets; dat dit 

gunstig advies gebaseerd is op het uitgangspunt, uitgaande van de voor deze afdeling 

beschikbare gegevens, dat het kritisch overstromingspeil (bouwpeil) 22,5m TAW bedraagt;  

 

Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij echter in haar verzoekschrift en de e-mail 

van 22 juli 2021 op voldoende wijze aantoont dat zij beschikt over overtuigende gegevens 

omtrent het kritisch overstromingspeil ter plaatse die aantonen dat haar wettigheidskritiek, 

stellende dat het advies van de Dienst Water en Domeinen (thans Afdeling Waterbeheer) 

gesteund is op een onjuist uitgangspunt inzake het kritisch overstromingspeil en de watertoets 

aldus gebrekkig is uitgevoerd, gegrond is; 

 

Overwegende dat het aldus aangewezen is dat de vergunningsbeslissing wordt ingetrokken en 

de aanvraag, voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer, wordt geweigerd;  

 …” 

 

4. 

Uit die motieven blijkt dat de verwerende partij de weigering van de stedenbouwkundige 

vergunning steunt op meetgegevens die de VMM bij haar jurisdictioneel beroep bij de Raad 

voegt en die aantonen dat het kritisch overstromingspeil hoger is dan dat waarvan in de 

watertoets en wateradviezen wordt uitgegaan. De betreffende meetgegevens kwamen nog 

niet eerder aan bod tijdens de bestuurlijke procedure, maar blijken wel determinerend in de 

besluitvorming van de verwerende partij en de hervorming van haar oordeel over de 

watertoets. 

 

Gelet op de historiek van het dossier waaruit ontegensprekelijk blijkt dat de waterproblematiek 

van het perceel en de omgeving belangrijke discussiepunten zijn, is het belangrijk dat de 

verzoekende partij in de gelegenheid wordt gesteld om op deze nieuwe essentiële stukken te 

reageren en haar standpunt mee te delen, alvorens de verwerende partij haar beslissing 

neemt. De verzoekende partij is weliswaar op 1 december 2020 gehoord over haar bestuurlijk 

beroep. Op dat ogenblik had zij echter nog geen kennis van de bewuste meetgegevens die 
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pas naderhand ter kennis kwamen van de verwerende partij. Uit het dossier blijkt niet dat de 

verzoekende partij nog de mogelijkheid heeft gekregen om haar standpunt over de 

meetgegevens en de invloed ervan op haar vergunningsaanvraag kenbaar te maken aan de 

verwerende partij. 

 

5. 

Dat de procedure van intrekking van een beslissing van fundamenteel andere aard is en er 

sprake zou zijn van een fundamentele onregelmatigheid, zoals de verwerende partij aanvoert, 

neemt niet weg dat de partijen in het kader van de hoorplicht nuttig hadden moeten worden 

gehoord. Zoals blijkt uit het voorgaand punt, is de verzoekende partij in de gegeven 

omstandigheden niet op nuttige wijze gehoord. Overigens heeft de verwerende partij na de 

intrekking van de beslissing de administratieve vergunningsprocedure hernomen en de 

gevraagde vergunning geweigerd. Er valt niet in te zien hoe hier dan sprake zou kunnen zijn 

van een fundamenteel andere situatie die de bepalingen van de hoorplicht buiten spel zou 

zetten. 

 

6. 

Gelet op het voorgaande is de verzoekende partij, na de rechtsgeldige intrekking van de 

beslissing van 11 maart 2021, niet op nuttige wijze in staat gesteld om voor haar belangen op 

te komen bij de herbeoordeling van de vergunningsaanvraag. Voor zover met de beslissing 

van 15 september 2021 de gevraagde vergunning wordt geweigerd, is ze dan ook in strijd met 

de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

V. Kosten 

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

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

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

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

33 DBRC-decreet). De kosten van het beroep worden ten laste gelegd van de verwerende 

partij. De door de verzoekende partij gevraagde rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend. 
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VI. Beslissing 

1. De tussenkomst van de vzw NATUURPUNT DE VRIENDEN VAN HET SCHULENS 

BROEK is ontvankelijk.  

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd voor zover aan de verzoekende partij een 

stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd. 

 

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

beroep van de verzoekende partij en dit binnen een termijn van vijf maanden te rekenen 

vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

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

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

verzoekende partij, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij.  

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 7 juli 2022 door de derde kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Filip VAN ACKER 
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