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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 7 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-0967  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0800-A 

 

Verzoekende partij Joseph PEETERS 

 

vertegenwoordigd door Mr. Pieter JONGBLOET met 

woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Oude Diestsesteenweg 13 

 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

vertegenwoordigd door Mr. Dany SOCQUET met 

woonplaatskeuze te 3080 Tervuren, Merenstraat 28 

 

Tussenkomende 

partijen 

 

1. NOVAN bv, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-

Truiden, Kogelstraat 1, met ondernemingsnummer 

0466.894.058; 

2. KKMC bv, met maatschappelijke zetel te 3400 Landen, 

Tiensestraat 44, met ondernemingsnummer 0886.269.303; 

samen vormend: 

3. de t(h)v NOVAN-KKMC, met ondernemingsnummer 

0676.650.719. 

 

vertegenwoordigd door Mr. Wannes THYSSEN met 

woonplaatskeuze te 9552 Borsbeke, Molendijk 13 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 8 juli 2021 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 22 april 2021, waarmee aan de derde 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor de afbraak van 
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gebouwen en het bouwen van 26 appartementen en een handelsruimte (omgevingsnummer: 

OMV_2019065829). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Landen van 27 oktober 2020 

niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 3400 Landen aan de Brugstraat 1, 9, 11, 13 en Stationsplein 6 en heeft als 

kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummers 261g2, 261r2, 261z2 en 262d3. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partijen dienen een schriftelijke uiteenzetting in, en de verzoekende partij 

dient een wederantwoordnota in. 

 

De dienstdoend kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting 

van 19 mei 2022.  

Advocaat Pieter JONGBLOET voert het woord voor de verzoekende partij. Advocaat Dany 

SOCQUET voert het woord voor de verwerende partij. Advocaat Wannes THYSSEN voert het 

woord voor de tussenkomende partij. 

III. Feiten 

1. 

Op 7 juli 2020 vraagt de derde tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor de 

afbraak van de bestaande bebouwing op het terrein en de oprichting van een 

meergezinswoning met 26 woongelegenheden, een kantoor- /handelsruimte op het 

gelijkvloers en een ondergrondse parkeergarage gelegen in Landen aan de Brugstraat 1, 9, 

11, 13 en Stationsplein 6. 

 

2. 

Voor de betrokken percelen werd reeds eerder een soortgelijke vergunningsaanvraag 

ingediend. Met een beslissing van 29 januari 2019 verleent het college van burgemeester en 

schepenen van Landen voor de betrokken percelen een omgevingsvergunning voor de 

afbraak van gebouwen en het bouwen van 29 appartementen en een handelsruimte. 
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Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij op 9 maart 2019 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij. In de loop van deze beroepsprocedure gaat de aanvrager over 

tot een verzaking/intrekking van zijn vergunningsaanvraag.  

 

Naar aanleiding van een vernietigingsberoep van de verzoekende partij tegen de volgens haar 

stilzwijgende weigering van haar administratief beroep, heeft de Raad in het arrest van 16 april 

2020 met nummer RvVb-A-1920-0710 vastgesteld dat het beroep door die 

verzaking/intrekking zonder voorwerp is. 

 

3. 

De percelen liggen volgens het gewestplan in woongebied (gewestplan ‘Tienen-Landen’). De 

percelen liggen volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herziening RUP Sint-

Norbertus’, definitief vastgesteld op 27 februari 2018, in zone voor wonen II (artikel4).  

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 6 augustus 2020 tot en met 4 september 2020 

worden vijf bezwaarschriften ingediend. 

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert in een verslag van 22 oktober 2020 om de 

omgevingsvergunning te verlenen. Eensluidend met dit advies verleent het college van 

burgemeester en schepenen van Landen op 27 oktober 2020 een omgevingsvergunning aan 

de derde tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 9 december 2020 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Landen adviseert op 26 januari 2021 

voorwaardelijk gunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 13 april 2021 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Na de hoorzitting van 22 april 2021 verklaart de verwerende partij het beroep diezelfde dag 

ongegrond en verleent een omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de derde 

tussenkomende partij.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. Verwante procedures 

Met arresten van 26 oktober 2021 met nummers 251.936 en 251.937 verwerpt de Raad van 

State de vernietigingsberoepen, waaronder dat van de verzoekende partij, tegen het RUP 

‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. 

V. Regelmatigheid van de rechtspleging 

Standpunt van de partijen 

1.  

Bij wijze van ‘preliminaire opmerking’ betoogt de verzoekende partij in de wederantwoordnota 

dat zij niet op een voldoende wijze kennis heeft kunnen nemen van het geïnventariseerd 

administratief dossier.  

 

Het spreekt volgens haar voor zich dat op basis van de enkele mogelijkheid om ter griffie van 

de Raad het administratief dossier te raadplegen op een computerscherm, het onmogelijk is 

kennis te nemen van het administratief dossier waarop de deputatie zich voor het nemen van 

het bestreden besluit heeft gebaseerd, zeker nu de mogelijkheid niet bestaat om van dit digitaal 

dossier een papieren kopie te krijgen dat in alle rust kan worden bestudeerd.  

 

Ondanks haar verzoek voor een analoge kopie, welke ze aan de verwerende partij in 

toepassing van de openbaarheid van bestuur heeft gericht, voert ze aan tot op heden nog niet 

in de mogelijkheid te zijn geweest om behoorlijk kennis te nemen van het geïnventariseerd 

administratief dossier, waarop ze een voorbehoud formuleert tot het formuleren van 

bijkomende middelen op basis van elementen uit het geïnventariseerd administratief dossier 

waarvan ze tot op heden slechts onvolledig en beperkt tot de analoge stukken kennis heeft 

kunnen nemen. De verzoekende partij betoogt aansluitend dat ze niet de waarborgen heeft 

gekregen van een fair proces, zoals die volgen uit een samenlezing van de ‘DBRC-

regelgeving’ met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Tot slot zet ze uiteen, met verwijzing naar de artikelen 8, §1, eerste lid en 74 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse Bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit), dat de antwoordnota en het tot op heden 

onbekend minstens niet consulteerbaar administratief dossier, waarbij door het gebrek aan 

een inventaris zelfs niet kan aangewezen worden welke genummerde stukken zich in het 

administratief dossier bevinden, uit de debatten moeten worden geweerd.  
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De verzoekende partij vraagt de Raad daarop in het beschikkende gedeelte van haar 

wederantwoordnota om “Akte te verlenen aan beroeper van zijn voorbehoud tot het formuleren 

van bijkomende middelen tot vernietiging nadat hem inzage zal zijn verschaft in het 

geïnventariseerd administratief dossier” en om “De antwoordnota van verwerende partij en het 

op inventaris gesteld administratief dossier ( artikel 74 – DBRC – Besluit ) te weren uit de 

debatten”. 

 

2. 

De verwerende partij geeft op de zitting aan dat het administratief dossier tijdig werd ingediend 

door middel van het verlenen van toegang tot het Omgevingsloket zoals sinds een tijdje 

mogelijk en gebruikelijk is geworden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het administratief 

dossier automatisch geïnventariseerd is, de boomstructuur van het Omgevingsloket doet 

dienst als inventaris. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Op grond van artikel 74 van het Procedurebesluit, in de versie die toen van kracht was, diende  

de verwerende partij op 21 november 2021 in het kader van de vordering tot vernietiging een 

geïnventariseerd administratief dossier, al dan niet vergezeld van een antwoordnota, aan de 

Raad te bezorgen binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen, termijn die ingaat op de 

dag na de betekening van het afschrift van het verzoekschrift.  

 

Het dossier wijst uit dat de verwerende partij met een aangetekende brief van 21 september 

2021 door de griffie van de Raad in kennis werd gesteld van het verzoekschrift tot vernietiging 

en werd verzocht om het administratief dossier, en desgevallend een antwoordnota, aan de 

Raad te bezorgen. Via neerlegging in het digitaal loket bezorgt de verwerende partij op 2 

november 2021 haar antwoordnota aan de Raad. Met betrekking tot het administratief dossier 

wordt daarin verwezen naar het Omgevingsloket, waartoe de Raad op 29 oktober 2021 

toegang werd verschaft. 

 

2. 

Artikel 8, §4 Procedurebesluit bepaalt: 

 

“§ 4. De partijen en hun raadsmannen kunnen ter griffie kennis nemen van de verzoekschriften, 

het administratief dossier, de processtukken, de overtuigingsstukken en de uitspraken.” 
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Uit deze bepaling volgt dat de (verzoekende) partijen op de griffie kennis kunnen nemen van 

onder meer het administratief dossier. Deze bepaling schrijft niet specifiek voor dat het 

administratief dossier op een papieren drager dient raadpleegbaar te zijn. De griffie van de 

Raad beschikt over de nodige voorzieningen opdat partijen het administratief dossier in het 

Omgevingsloket op de griffie kunnen raadplegen. Anders dan de verzoekende partij 

voorhoudt, volgt uit artikel 23, §1 van het Procedurebesluit bovendien de mogelijkheid om aan 

de griffier een afschrift of uittreksel te vragen van het administratief dossier. 

 

Uit het dossier blijkt dat de verzoekende partij, in eigen persoon, bij de griffie inzage heeft 

genomen in het dossier op 19 oktober en 23 november 2021. De verzoekende partij werpt niet 

op dat er zich problemen zouden hebben voorgedaan bij de raadpleging van het administratief 

dossier in het Omgevingsloket, noch blijkt dat ze de griffie om een afschrift of uittreksel heeft 

gevraagd.  

 

In het licht hiervan toont de verzoekende partij niet aan dat haar niet de waarborgen van een 

faire rechtsstrijd zouden zijn geboden. 

 

3. 

In zoverre de verzoekende partij voorts wijst op artikel 8, §1 Procedurebesluit, waaruit volgt 

dat alle verzoekschriften en processtukken op straffe van onontvankelijkheid met een 

beveiligde zending aan de Raad moeten worden bezorgd, dient te worden opgemerkt dat het 

administratief dossier hierdoor niet wordt gevat. Het administratief dossier moet daarentegen 

worden ingediend overeenkomstig artikel 8, §3 Procedurebesluit. In de mate dat de 

verzoekende partij in dat verband nog hekelt dat er geen (papieren) inventaris in het dossier 

zit, heeft dit geen implicaties voor de regelmatigheid van de rechtspleging. De structuur van 

het Omgevingsloket doet zich in dit geval immers gelden als een digitale inventaris. 

 

4. 

Waar de verzoekende partij tot slot kritiek uit op de houding van de verwerende partij in het 

kader van haar verzoek op grond van de openbaarheid van bestuur, zonder dat daaraan 

gevolgen gekoppeld worden die verband houden met de regels van toepassing op de 

totstandkoming van de bestreden beslissing, staat dit los van de rechtspleging voor de Raad 

en doet dit dan ook op geen enkele wijze afbreuk aan de regelmatigheid ervan. 

 

De exceptie wordt verworpen. 
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VI. Ontvankelijkheid van de tussenkomsten 

Standpunt van de partijen 

1. 

 De tussenkomende partijen stellen in hun schriftelijke uiteenzetting “als aanvrager en houder 

van de hier bestreden (voorwaardelijke) omgevingsvergunning een decretaal omschreven 

belang [te hebben] bij deze tussenkomst”. 

 

2. 

In het beschikkende gedeelte van haar wederantwoordnota vraagt de verzoekende partij de 

Raad onder meer om: 

 

“… 

Verder de tussenkomst en de schriftelijke uiteenzetting van de geciteerde vrijwillig 

tussenkomende partijen onontvankelijk te verklaren gezien hun tussenkomst en schriftelijke 

uiteenzetting uitgaat van rechtspersonen welke in de omgevingsvergunningsaanvraag niet-

identificeerbaar zijn en in hun schriftelijke uitéénzetting noch hun hoedanigheid, noch hun KBO 

– nummer noch hun belang bewezen en/of aangetoond wordt. 

…”  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de omgevingsvergunning 

wordt aangevraagd door de heer Noël Vanschoonbeek als vertegenwoordiger van de derde 

tussenkomende partij, en wordt verleend aan de derde tussenkomende partij, de tijdelijke 

handelsvennootschap NOVAN-KKMC. Deze vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid 

(artikel 47 Venn.W) wordt blijkens de gegevens van het dossier gevormd door de eerste en 

tweede tussenkomende partijen, zijnde de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 

NOVAN bv en KKMC bv.  

 

Sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 

maart 2019 (WVV) is de vennootschapsvorm van een tijdelijke handelsvennootschap niet 

langer voorzien. Een soortgelijke vennootschapsvorm, eveneens zonder 

rechtspersoonlijkheid, wordt daarin evenwel voorzien onder de benaming van een (tijdelijke) 

maatschap (artikel 1:5, §1 juncto 4:3 WVV). Via de overgangsregeling uit artikel 39, §1, van 

de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 
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verenigingen en houdende diverse bepalingen (B.S. 4 april 2019), is het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen van toepassing op bestaande rechtspersonen vanaf 1 

januari 2020. Vanaf deze datum bestaan tijdelijke handelsvennootschappen niet meer als 

vennootschap.  

 

Het is niet mogelijk om als niet langer bestaande vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid 

op ontvankelijke wijze tussen de komen in een procedure ingeleid bij deze Raad. 

 

2. 

De eerste en tweede tussenkomende partijen, als de twee rechtspersonen waaruit de THV 

NOVAN-KKMC bestond, kunnen als houders van het vermogen van de THV naar gemeen 

recht beschouwd worden als de medehouders van de bestreden vergunning. Terecht 

beroepen ze zich aldus op hun hoedanigheid als vergunninghouder om in onderhavige 

procedure tussen te komen (artikel 105, §2, eerste lid, 1° juncto §4 van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet)). Dat enkel 

de naam van de THV NOVAN-KKMC in de bestreden beslissing wordt vermeld, welke 

overigens bestaat uit een samentrekking van de namen van de eerste en tweede 

tussenkomende partijen als constituerende vennootschappen, doet hieraan niets af. 

 

Als vergunninghouders hebben de eerste en tweede  tussenkomende partij van rechtswege  

het vereiste belang om tussen te komen en dienen ze dit niet nader toe te lichten.  

 

De exceptie is gegrond wat de derde tussenkomende partij betreft en wordt verworpen wat de 

eerste en tweede tussenkomende partij betreft. 

VII. Ontvankelijkheid van het beroep  

Standpunt van de partijen  

1. 

De verzoekende partij ent haar belang op haar hoedanigheid als direct aanpalende buur die 

hinder en nadelen ondervindt van het vergunde project en dient zich aldus aan als lid van het 

betrokken publiek.  

 

Door de realisatie van de bestreden vergunning vreest ze hinder en nadelen te ondervinden 

die voortkomen uit de intensieve bewoning van percelen die in de onmiddellijke omgeving 

gelegen zijn, zoals de toename van verkeer en drukte, maar ook doordat de inrit naar de 
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ondergrondse parking met twee verdiepingen rechtstreeks aan haar tuin is voorzien, waardoor 

de wagens rakelings langs haar tuinmuur in en uit de garage rijden van het vergunde 

appartementencomplex en zo hinder veroorzaken voor de verzoekende partij. Daarbij verwijst 

ze ook naar de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg, 

waarin volgens haar werd erkend dat “de tuinzone van de woning langs de Brugstraat 17 

onbruikbaar wordt”. 

 

2. 

De verwerende partij betwist dit belang. Ze stelt daartoe dat in deze dient vastgesteld dat de 

verzoekende partij weliswaar in de onmiddellijke omgeving van de bouwplaats woonachtig is, 

doch niet aanpalend aan de bouwsite en er gelet op de huidige plaatsgesteldheid geen 

overdreven hinder te verwachten valt ingevolge de realisatie van het voorziene bouwproject 

van 26 appartementen en een handelsruimte. 

 

3. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota dat de verwerende partij er 

verkeerdelijk van uitgaat dat haar perceel niet paalt aan het vergunde project en herhaalt de 

redenen waarom ze over het vereiste belang beschikt. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Een beroep bij de Raad kan worden ingesteld door ‘het betrokken publiek’ (artikel 105, §2, 

eerste lid, 2° Omgevingsvergunningsdecreet). Een verzoekende partij kan als betrokken 

publiek worden beschouwd als ze nadelige gevolgen van de bestreden beslissing ondervindt 

of vreest te ondervinden, of als ze belang heeft bij de besluitvorming over de 

omgevingsvergunning (artikel 2, eerste lid, 1° Omgevingsvergunningsdecreet). 

 

De verzoekende partij die zich aandient als lid van het betrokken publiek moet in het 

verzoekschrift de nadelige gevolgen van de bestreden beslissing voldoende aannemelijk 

maken. Ze moet de aard en de omvang ervan concreet omschrijven en aantonen dat ze 

rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit de bestreden beslissing. Die vereisten 

mogen niet op een overdreven beperkende of formalistische wijze worden toegepast. 

 

2. 

De gegevens van het dossier wijzen uit dat de tuin van de verzoekende partij inderdaad paalt 

aan het vergunde project, en dit ter hoogte van de in- en uitrit naar de ondergrondse garage. 
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In het licht daarvan maakt de verzoekende partij afdoende aannemelijk dat ze hierdoor hinder 

kan vrezen, evenals door de toename van verkeer ingevolge de woongelegenheden en de 

handelsruimte. De betwisting van de verwerende partij, die overigens dus blijkbaar vertrekt 

van een foutief uitgangspunt, is weinig ernstig. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

VIII. Onderzoek van de middelen 

A. Voorafgaand 

Bij de uiteenzetting van de feiten stelt de verzoekende partij in haar verzoekschrift dat voor het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sint-Norbertus’ van 27 maart 2012 ten onrechte 

geen plan-MER werd opgemaakt, dat de MER-ontheffingsbeslissing voor het RUP ‘Herziening 

RUP Sint-Norbertus’ van 27 februari 2018 vervolgens steunt op onjuiste feiten doordat deze 

herziening enkel is afgetoetst aan de beperkte wijzigingen die dit RUP aan het eerdere RUP 

aanbracht, zodat deze plannen buiten toepassing moeten worden gelaten en bijgevolg op het 

bouwblok het gewestplan van toepassing is, en (deels) een bijzonder plan van aanleg ‘St-

Norbertuswijk’. 

 

Deze terloopse vermelding in de feitenuiteenzetting doet de vraag rijzen of de verzoekende 

partij dit wel als een middel heeft willen opwerpen, waarbij moet worden vastgesteld dat het 

bezwaarlijk voorkomt als een voldoende uiteengezet middel in de zin van artikel 15, 4° 

Procedurebesluit. Bovendien blijkt deze vermelding tegenstrijdig met en dus afbreuk te doen 

aan het merendeel van de middelen die de verzoekende partij onder die noemer uitdrukkelijk 

wel als zodanig in het verzoekschrift ontwikkelt. De vermelde middelen zijn erop gericht om de 

strijdigheid met de stedenbouwkundige voorschriften uit beide geciteerde ruimtelijke 

uitvoeringsplannen aan te tonen. Door de terloopse vermelding en het gebrek aan een 

voldoende duidelijke uiteenzetting waarom de aangehaalde bepalingen zouden zijn 

geschonden, hebben de overige procespartijen hun recht op tegenspraak in elk geval niet op 

deugdelijke wijze kunnen uitoefenen. 

 

Voor zover deze uiteenzetting bij de feiten als een middel zou kunnen worden opgevat, kan 

het in toepassing van artikel 15, 4° Procedurebesluit niet als een ontvankelijk middel worden 

beschouwd. 
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B. Eerste en tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert in het eerste en tweede middel de schending aan van: 

 

- de algemene bepalingen, waaronder artikel 1.10, en artikel 2 van het gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-Norbertus’, zoals door de gemeenteraad van de stad 

Landen vastgesteld op 27 maart 2012 (RUP Sint-Norbertus); 

- artikel 4.3.1. §1, 1°, a), van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); en 

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

de bestuurshandelingen (Motiveringswet) 

 

De verzoekende partij voert aan dat de verwerende partij het gevraagde ten onrechte niet aan 

de voorschriften van het RUP Sint-Norbertus heeft getoetst, welke volgens haar eveneens van 

toepassing zijn, bijkomend aan de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ van 27 februari 2018, nu deze bepalingen niet uitdrukkelijk 

zijn opgeheven bij vermelde herziening. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat, anders dan de verzoekende partij voorhoudt, in deze nog 

enkel met de laatst goedgekeurde versie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

rekening dient te worden gehouden, zoals goedgekeurd op 27 februari 2018. 

 

3. 

De tussenkomende partijen sluiten zich aan bij de verwerende partij en stellen dat noch het 

RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ (zowel het grafisch plan als de stedenbouwkundige 

voorschriften), noch het gemeenteraadsbesluit houdende definitieve vaststelling ervan op 

enige mogelijke manier laten uitschijnen dat het herziene RUP samen met het oorspronkelijke 

RUP zou moeten worden gelezen. De zienswijze die de verzoekende partij uit het toelichtend 

gedeelte afleidt klopt volgens hen niet, aangezien daarin enkel wordt verduidelijkt dat de 

‘nieuwe’ bepalingen van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ in essentie weinig 

verandering brengen in het bestaande ruimtelijke toetsingskader voor vergunningsaanvragen. 

De tussenkomende partijen wijzen erop dat ruimtelijke uitvoeringsplannen blijven gelden tot 

ze, geheel of gedeeltelijk worden vervangen, wat volgens hen in casu is gebeurd. 
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4. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota dat uit de bestemmingsvoorschriften 

van het herziene RUP van 27 februari 2018 duidelijk blijkt dat – alvast voor wat betreft artikel 

4 – deze voorschriften helemaal niet voorzien in de vervanging van de voorschriften van het 

RUP van 27 maart 2012 voor het gebied, doch slechts in een ‘beperkte bijstelling’ ervan. Uit 

het betoog van de tussenkomende partijen leidt ze een impliciete verwijzing af naar artikel 

2.2.5, §3, VCRO, wat volgens haar net de gegrondheid van de middelen ondersteunt omdat 

de voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ geen vervanging inhouden. De 

door de gemeenteraad goedgekeurde toelichting kan volgens haar niet anders geïnterpreteerd 

worden als dat de algemene en bijzondere stedenbouwkundige  voorschriften van beide RUP’s 

een cumulatief karakter hebben en voor een correcte interpretatie steeds moeten samen 

gelezen worden. In dat opzicht meent ze dat slechts in zoverre de stedenbouwkundige 

voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ afwijken van de voorschriften van 

het RUP van 27 maart 2012, zij als lex specialis gelden. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In het eerste en tweede middel steunt de verzoekende partij haar betoog op de premisse dat 

het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ geen vervanging inhoudt van de voorschriften uit 

het RUP ‘Sint-Norbertus’ en aldus de voorschriften van beide plannen van toepassing zijn. 

 

2. 

Artikel 2.2.5, §3 VCRO luidt: 

 

“§3. Ruimtelijke uitvoeringsplannen blijven gelden tot ze worden vervangen. Ze kunnen op elk 

moment geheel of gedeeltelijk worden vervangen. 

 

De regels voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn ook van toepassing op de 

vervanging ervan.” 

 

De verzoekende partij verantwoordt haar zienswijze met een verwijzing naar het toelichtend 

gedeelte bij artikel 4 van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’, zoals van toepassing op 

de aanvraag, waarin wordt gesteld: 

 

“de bestaande voorschriften van het huidige RUP ‘Sint-Norbertus’ worden beperkt bijgesteld”. 
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Nog los van het feit dat een toelichtend gedeelte geen verordenend karakter heeft en op zich 

dan ook geen bepalend element kan zijn om deze rechtsvraag te beslechten, blijkt de 

verzoekende partij dit toelichtend gedeelte nogal selectief te lezen. Immers wordt daarin 

vervolgens eveneens aangegeven: 

 

“nevenstaande voorschriften stemmen verder inhoudelijk overeen met die van het vorige rup.”. 

 

Bovendien blijkt genoegzaam dat de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 

‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ opgevat zijn als een opzichzelfstaande regeling die van 

toepassing is op de percelen volgens de inkleuring ervan op het bijhorende grafisch plan, ter 

vervanging van de voorschriften die golden onder het ‘vorige’ RUP ‘Sint-Norbertus’. Waar de 

verzoekende partij haar betoog steunt op een ander uitgangspunt, faalt het in rechte en in 

feite.  

 

3. 

Het eerste en tweede middel worden verworpen. 

C. Derde tot en met negende middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert in het derde tot en met het negende middel de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO; 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet; 

- de artikelen 0.5, 0.6, 0.8, 1 en 4 van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’; 

- de artikelen 1.7 en 2 van het RUP ‘Sint-Norbertus’; en  

- het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

In deze middelen voert ze achtereenvolgens verschillende strijdigheden aan met de 

stedenbouwkundige voorschriften van de vermelde ruimtelijke uitvoeringsplannen, in 

samenhang met de motiverings- en zorgvuldigheidsplicht. 

 

In het derde middel voert de verzoekende partij aan dat artikel 0.6 van de algemene 

voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ wordt geschonden doordat de 

omgevingsvergunning wordt verleend zonder dat voorzien wordt in het voldoen van de 

parkeerbehoefte die wordt gegenereerd door de handelszaak die van het vergunde project 
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deel uitmaakt en zonder dat de verwerende partij behoorlijk, juist en pertinent motiveert 

waarom in weerwil van deze duidelijke bepaling niet aan de opvang van de eigen 

parkeergeneratie voor de handelszaak moet worden voldaan, dan wel waarom naar haar 

oordeel op wettige wijze van dit bestemmingsvoorschrift kan worden afgeweken. 

 

In het vierde middel voert de verzoekende partij aan dat artikel 0.8 van de algemene 

voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ wordt geschonden doordat daarin 

wordt bepaald dat bij de keuze van het materiaal van een ter vergunning voorgelegd ontwerp 

voldoende rekening dient te worden gehouden met de landschappelijke integratie van de 

gebouwen ten opzichte van de historische context en van het openbaar domein, en het 

materiaal zowel qua kleur als textuur aanvaardbaar moet zijn in haar omgeving en de 

omliggende open ruimte, terwijl in de bestreden beslissing nergens een passage wordt gewijd 

aan de beschrijving van de in de omgeving van de bouwplaats bestaande bebouwing, de 

historische context ervan en van het omgevende openbaar domein, laat staan een concrete 

en precieze motivering zou bevatten die aangeeft waarom naar het oordeel van de  

vergunningverlenende overheid het ter vergunning voorliggende ontwerp in dat opzicht 

aanvaardbaar is. 

 

In het vijfde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 4 van het RUP 

‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. Dit artikel bepaalt dat alle gebouwen en constructies die 

binnen deze zone worden opgetrokken in duurzame materialen moeten worden opgetrokken, 

die zich harmonisch inpassen in de omgeving en die esthetisch verantwoord zijn. In een eerste 

onderdeel stelt ze dat de beslissing niet eens een omschrijving bevat van de omgeving die het 

bouwterrein omgeeft, laat staan van de bouwmaterialen die voor de in de omgeving 

opgetrokken gebouwen en constructies bestaat, laat staan dat het enige precieze en concrete 

motivering zou bevatten van de wijze waarop naar het oordeel van de vergunningverlenende 

overheid het ter vergunning voorgelegde ontwerp qua gekozen materialen voorziet in een 

harmonische inpassing in de omgeving. In een tweede onderdeel voegt ze daaraan toe dat 

volgens deze bepaling, voor wat betreft de halfopen en gesloten bouwvorm, moet worden 

voorzien in de creatie van een gepaste aansluiting op de naburige panden, wat volgens haar 

evenmin wordt onderzocht of gemotiveerd in de bestreden beslissing. 

 

In een zesde middel voert de verzoekende partij aan dat artikel 4 van het RUP ‘Herziening 

RUP Sint-Norbertus’ wordt geschonden doordat de gelijkvloerse bouwdiepte voor het perceel 

gelegen aan het Stationsplein nr. 6 meer bedraagt dan de toegelaten 17 meter. Ze geeft aan 

dat het RUP niet voorziet in bepalingen die de berekening van de bouwdiepte regelen voor 

projecten die aan meerdere straten palen, maar dat uit de rechtspraak blijkt dat bij een gebrek 
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aan dergelijke regeling de bouwdiepte voor elke straat die bij het project betrokken is 

afzonderlijk moet worden gemeten (RvVb-A-2021-0683). Dus dient het project voor de 

percelen gelegen aan het Stationsplein te worden beperkt tot 17 meter vanaf het voorliggende 

Stationsplein. Daarop geeft ze aan dat in de bestreden wordt volstaan met de bepaling van de 

bouwdiepte vanaf de voorliggende Brugstraat, maar met geen woord wordt gerept over de te 

meten bouwdiepte vanaf het voorliggende Stationsplein, laat staan dat blijkt waarom de 

vergunningverlenende overheid van mening is dat niettegenstaande de (uitdrukkelijk erkende) 

gedeeltelijke ligging van het terrein aan het Stationsplein, de bepaling van de bouwdiepte enkel 

en alleen ten opzichte van de Brugstraat zou kunnen gebeuren. 

 

In het zevende middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 4 van het RUP 

‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. Ze betoogt dat de bestreden beslissing een vijfde bouwlaag 

vergunt bij wijze van gemotiveerd hoogte-accent, terwijl dit hoogte-accent in werkelijkheid een 

vijfde bouwlaag is die zich over quasi de helft van de onderliggende bouwlagen uitstrekt, van 

voorbouwlijn tot achterbouwlijn van het ontworpen gebouw, en derhalve allesbehalve nog als 

‘accent’ kan worden gekwalificeerd. Ze wijst erop dat in de bestreden beslissing wordt volstaan 

met de loutere verklaring dat de bovenop de vierde bouwlaag gerealiseerde vijfde bouwlaag 

als accent zou gelden, nu de oppervlakte van deze bouwlaag slechts ongeveer 1/3de zou 

bedragen van de oppervlakte van de onderliggende bouwlagen, zonder te verantwoorden 

waarom een bouwlaag die 1/3de bedraagt van de onderliggende bouwlagen nog zou kunnen 

gelden als ‘accent’. Bovendien bevat het besluit slechts een motivering aangaande de 

kwalificatie als accent, maar geen enkele motivering omtrent de opportuniteit om ter plaatse 

van zulk hoogteaccent gebruik te maken zoals nochtans vereist is. De mogelijkheid om van 

het in de regel bestaande maximum van vier bouwlagen bij wijze van hoogteaccent af te wijken 

en een vijfde bouwlaag te creëren, is volgens haar een uitzonderingsbepaling waarvan de 

toepassing met des te meer zorgvuldigheid dient te worden gemotiveerd. In ieder geval schrijft 

hetzelfde artikel 4 ook voor dat een vijfde bouwlaag die bovenop het plat dak van de vierde 

bouwlaag wordt geplaatst moet worden opgericht binnen het gabariet voorzien voor een 

hellend dak onder max. 45° en met een nokhoogte van max. 6 meter boven de dakrand, en 

met een plat dak dient te worden afgewerkt, waarbij geenszins wordt bepaald dat deze 

volumebeperking niet van toepassing zou zijn op de extra vijfde bouwlaag die bij wijze van 

‘hoogte-accent’ zou worden geplaatst. 

 

In een achtste middel voert ze de schending aan van de artikelen 1.7 en 2 van het RUP ‘Sint-

Norbertus’ en van de artikelen 0.5 en 4 van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. Ze zet 

uiteen dat met de bestreden beslissing een inplantingsplan wordt vergund met enkele 

minuscule oppervlaktes als tuinzone, waarvan de grootste oppervlakte onmiddellijk 
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aangrenzend is aan haar tuinzone, doch zonder enige nadere specificatie betreffende de 

exacte locatie van de groenaanleg, de hoogte van de groenaanleg en het soort groen dat 

gebruikt moet worden voor de aanleg van deze zones. Nochtans bepalen de aangehaalde 

artikelen van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ dat de onbebouwde en onverharde 

delen (van de projectzone) voorzien dienen te worden van een verankerende beplanting (0.5) 

en dat de bebouwing in de projectzone te situeren in artikel 4 ruimtelijk dient aan te sluiten bij 

de projectzone op het hoekperceel bedoeld bij artikel 1 van deelzone 4, alwaar opgelegd wordt 

dat 30% van de oppervlakte van de deelzone als groen in te richten is om het groen karakter 

van de deelzone te garanderen. Hoewel ze in haar beroepschrift had opgeworpen dat het 

project hieraan niet voldeed, werd dit door de verwerende partij onbesproken gelaten. Door 

zich te beperken tot het vergunnen van enkele kleine zones waarbij enkel “GROEN“ staat, 

generieke bewoording gebruikt in zijn meest simplistische betekenis, ondanks de zeer 

specifieke regels inzake groenaanleg en zonder te antwoorden op de bezwaren en 

opmerkingen hierover, heeft de verwerende partij uitermate onzorgvuldig gehandeld, aldus de 

verzoekende partij. 

 

In een negende middel voert ze de schending aan van de artikelen 1 en 4 van het RUP 

‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. Ze wijst erop dat een meergezinswoning vergund wordt met 

een dichtheid van 231 woningen/hectare, wat de bestreden beslissing zelf omschrijft als hoog, 

maar vergunbaar bij wijze van ‘verhoging van het ruimtelijk rendement’, waarmee ter plaatse 

een VT en BT index zal worden gecreëerd van respectievelijk 2.81V/T een 068 B/T. Nochtans 

moet het vergunde project ingevolge de aangehaalde bepalingen ruimtelijk aansluiten bij de 

projectzone op het hoekperceel, wat impliceert dat de bebouwing langsheen de Brugstraat 

moet worden beperkt tot een bouwdichtheid die aansluit en dus vergelijkbaar is met de 

bouwdichtheid die middels artikel 1 voor deze projectzone op het hoekperceel wordt opgelegd. 

De invulling die in bestreden beslissing wordt vergund kent volgens de verzoekende partij een 

densiteit die zo hoog is en een doorgroening die zo laag is dat deze onmogelijk nog ruimtelijk 

aansluiting zal kunnen vinden bij de bebouwing die in de projectzone op het hoekperceel zal 

kunnen worden gerealiseerd. Ze merkt nog op dat ze dit ook tijdens de beroepsprocedure 

heeft opgeworpen, maar dit hierover niet de minste motivering is opgenomen. 

 

2. 

De verwerende partij verwijst in antwoord op het derde middel naar de motivering in de 

beslissing van 27 oktober 2020 van het college van burgemeester en schepenen in eerste 

aanleg waarom het parkeervoorschrift werd nageleefd en stelt dat ook zij heeft overwogen dat 

het project voldoende parkeerplaatsen voorziet om de eigen parkeerbehoefte op te vangen. In 

zoverre de schending van de formele motiveringsplicht wordt aangevoerd mist het middel 
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volgens haar aldus feitelijke grondslag en is het onontvankelijk. Vervolgens wijst ze op de 

draagwijdte van haar motiveringsplicht en citeert ze haar met het advies van de provinciale 

omgevingsambtenaar eensluidend oordeel ter zake. Tot slot verwijst ze naar de project-m.e.r.-

screeningsnota, waarin de mogelijke effecten van het project op de omgeving werden 

onderzocht en wordt gesteld dat een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid 

op de betrokken locatie zeker voldoende is en dat de parkeerbehoefte niet wordt afgewenteld 

op het openbaar domein. 

 

Over het vierde middel stelt ze vooreerst het belang bij het middel in vraag, aangezien het 

betrekking heeft op de visuele inpasbaarheid van de aanvraag in de onmiddellijke omgeving 

en de verzoekende partij hierbij niet stelt dat het nieuwe project al dan niet minder inpasbaar 

zou zijn op de bedoelde locatie dan de gebouwen waarvan de afbraak wordt voorzien. Ze stelt 

verder ten gronde dat uit de beschrijving van de aanvraag en van de plaats blijkt dat ze 

uiteraard wel kennis heeft genomen van de problematiek van de inpasbaarheid van de 

gebouwen in de onmiddellijke omgeving en van de architecturale uitwerkingen. Ze verwijst ook 

naar het aftoetsen in de bestreden beslissing van zowel de algemene als de specifieke 

voorschriften en bepalingen van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. Tot slot stelt ze 

ook kennis te hebben kunnen nemen van het standpunt hierover in de vergunningsbeslissing 

van 27 oktober 2020 van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ten aanzien van het vijfde middel verwijst de verwerende partij in eerste instantie naar de 

bespreking van het vierde middel, aangezien volgens haar op geen enkel wijze aannemelijk 

wordt gemaakt dat er een onaanvaardbare keuze van materialen zou worden voorgesteld die 

niet in harmonie zou zijn met de aanpalende panden of de onmiddellijke omgeving. Het middel 

is volgens haar onontvankelijk aangezien de verzoekende partij zelfs niet voorhoudt enige 

nadeel te kunnen of te zullen ondervinden uit de voorgestelde materiaalkeuze. Het middel mist 

volgens haar ook feitelijke grondslag omdat de materiaalkeuze wel wordt beschreven in het 

aanvraagdossier en werd aanvaard bij het nemen van de vergunningsbeslissing, alsook omdat 

het bezwaar van de verzoekende partij daarover door het college van burgemeester en 

schepenen werd behandeld doch werd verworpen. 

 

Met betrekking tot het zesde middel stelt ze dat de problematiek van de bouwdiepte ook in het 

bezwaarschrift van de verzoekende partij werd opgeworpen en dat het college van 

burgemeester en schepenen bij de behandeling hiervan geoordeeld dat het plan voldoet aan 

dit voorschrift. Daarop geeft ze aan ook zelf in graad van beroep enkel te hebben kunnen 

vaststellen dat er zich met betrekking tot de bouwdiepte geen probleem stelt en de aanvraag 
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niet in strijd is met de betreffende voorschriften. Tot slot werpt ze nog op dat de verzoekende 

partij niet aanduidt welk nadeel zij middels dit middel wenst te voorkomen. 

 

Aangaande het zevende middel citeert ze haar beoordeling over het aantal bouwlagen en het 

hoogteaccent uit de bestreden beslissing en meent ze op een degelijke, afdoende en niet 

kennelijk onredelijke wijze te hebben gemotiveerd om welke reden de vijfde bouwlaag wel 

degelijk als een hoogteaccent dient te worden beschouwd en dus in overeenstemming is met 

de bepalingen en doelstellingen van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. Tot slot 

verwijst ze nog naar wat hierover in de vergunningsbeslissing in eerste aanleg werd 

overwogen en merkt ze voor de volledigheid nog op dat de verzoekende partij opnieuw nalaat 

om haar belang bij dit middel uiteen te zetten. 

 

In antwoord op het achtste middel verwijst de verwerende partij in eerste instantie naar de 

weerlegging van het bezwaar inzake de groenvoorziening door het college van burgemeester 

en schepenen, waaruit onder meer blijkt dat er geen specifieke voorschriften voor groenaanleg 

zijn. Verder stelt ze dat er bij het nieuwe project zoveel mogelijk aandacht werd toegekend aan 

het groene karakter en aldus aan de bezorgdheid van de verzoekende partij op dit vlak werd 

tegemoetgekomen.  

 

Met betrekking tot het negende middel stelt ze de aanvraag bij het behandelen van het beroep 

in haar volledigheid te hebben onderzocht en dat ze hierbij tot de conclusie is kunnen komen 

dat de aanvraag wel degelijk verenigbaar is met de eisen van de goede ruimtelijke ordening, 

waarbij ze zich tevens heeft gestoeld op het voorschrift van artikel 4.3.1, §2, 2° b) VCRO. 

Daarop citeert ze de betrokken overwegingen uit de bestreden beslissing en stelt ze dat op 

een deugdelijke, afdoende en niet kennelijk onredelijke wijze werd overwogen om welke 

redenen de aanvraag verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening en de voorziene 

bouwdichtheid van het project in de betrokken omgeving verantwoord is. Eveneens brengt ze 

het beperkt karakter van het wettigheidstoezicht van de Raad in dat verband in herinnering.  

 

3. 

De tussenkomende partijen sluiten zich in repliek op het derde middel aan bij het antwoord 

van de verwerende partij en voegen daaraan nog toe dat de verzoekende partij aan het 

parkeervoorschrift een lezing geeft die het niet heeft door het te willen ‘opentrekken’ naar de 

door de handelsruimte gegenereerde parkeerbehoefte. Dit is volgens hen niet ernstig nu zij de 

geldende ‘RUP-voorschriften’ stipt opvolgen door een berekeningsnota aan het 

aanvraagdossier toe te voegen en geen van de vergunningverlenende overheden 

opmerkingen formuleerde op vlak van het parkeerareaal. De verwerende partij heeft de 
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mobiliteit volgens hen ook op uitgebreide manier gemotiveerd en op een zorgvuldig en 

redelijke manier geoordeeld dat de aanvraag geen parkeerhinder zal veroorzaken. Ze menen 

dat de verzoekende partij de Raad uitnodigt tot maken van een opportuniteitsoordeel. 

 

Ten aanzien van het vierde middel sluiten ze zich wederom aan bij het betoog van de 

verwerende partij en stellen ze bijkomend dat het voor hen niet duidelijk is welk belang de 

verzoekende partij hiermee beoogt te beschermen.  Het betrokken voorschrift betreft volgens 

hen een doelstellingenartikel, waarbij ze het belangrijk achten te vermelden dat het voorschrift 

uitdrukkelijk aangeeft dat het materiaalgebruik omstandig moet worden gemotiveerd in de 

toelichtingsnota bij het aanvraagdossier. Daarop verwijst ze naar die toelichtingsnota en de 

doorverwijzing naar de inrichtingsstudie bij de aanvraag, en stelt ze dat het op basis van deze 

documenten van het aanvraagdossier is dat de provinciale omgevingsambtenaar en de 

verwerende partij hun oordeel vormen over het dossier. Ze menen dat uit de bestreden 

beslissing, in samenhang met de relevante stukken van het administratief dossier, waaronder 

ook de visie van het schepencollege, op een afdoende manier de toets aan het betrokken 

voorschrift blijkt. 

 

Over het vijfde middel geven ze aan zich weer aan te sluiten bij het standpunt van de 

verwerende partij en stellen ze dat voor zover de verzoekende partij erbij al een belang zou 

kunnen laten gelden, uit de weerlegging van de verwerende partij blijkt dat de kritiek geen 

steek houdt. Voor zoveel als nodig verwijzen ze nog naar hun uiteenzetting over het vierde 

middel. 

 

Aangaande het zesde middel wordt in eerste instantie ook aangesloten bij de argumentatie 

van de verwerende partij. Bijkomend stellen ze dat de zienswijze van de verzoekende partij, 

als zou de meergezinswoning een bouwdiepte van meer dan 17 meter hebben wanneer de 

bouwdiepte gemeten zou worden vanaf de zijde van het Stationsplein, niet klopt. Ze wijzen 

erop dat de bouwdiepte geen in het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ gedefinieerd begrip 

is en dat het een gangbare, algemeen aanvaarde praktijk is dat de bouwdiepte wordt gemeten 

loodrecht op de rooilijn en dit vanaf de voorliggende weg. Aangezien het hier gaat om een 

bouwproject dat zich hoofdzakelijk situeert in de Brugstraat, maar ook de hoek met het 

Stationsplein integreert moet de bouwdiepte op een ‘dubbele’ manier worden 

gemeten/bepaald, wat volgens hen in voorliggend geval ook is gebeurd. Aan de hand van een 

uittreksel uit het inplantingsplan geven ze aan dat daaruit blijkt dat de bouwdiepte loodrecht 

gemeten op het Stationsplein maximaal 17 meter bedraagt. Daarop stellen ze dat de 

bouwdiepte natuurlijk ook loodrecht moet gemeten worden op de Brugstraat, aangezien de 

bouwmogelijkheden immers worden bepaald ten opzichte van de voorliggende weg, in dit 



 

RvVb - 20 

geval de Brugstraat waarnaar de meergezinswoning ook is georiënteerd. Ze besluiten dat de 

bouwdiepte 17 meter allerminst overschrijdt. Tot slot wijzen ze nog op de voorschriften inzake 

de bouwvorm, de architecturale uitgangspunten en de perceelsbreedte, waarop ze stellen dat 

het ontwerp derhalve de gevelwand ter hoogte van het Stationsplein op een volwaardige 

manier diende te integreren in de beoogde bebouwing langsheen de Brugstraat. Dit is volgens 

hen met voorliggend ontwerp het geval en de vergunde meergezinswoning voldoet dus aan 

de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. 

 

Met betrekking tot het zevende middel haken ze vooreerst opnieuw aan bij het betoog van de 

verwerende partij. Daarop verwijzen ze naar de stedenbouwkundige voorschriften van het 

RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ inzake bouwhoogte en bouwdiepte, waarop ze 

aangeven dat de begrippen ‘bouwhoogte’ en ‘bouwlaag’ in het RUP worden gedefinieerd. 

Deze bepalingen dienen volgens hen in combinatie met het voorschrift over de dakvorm te 

gelezen worden, dat er volgens hen op neerkomt dat er een gebouw tot 6 verdiepingen boven 

het maaiveld zou kunnen worden opgetrokken. De verzoekende partij geeft een verkeerde 

lezing aan de voorschriften en ze merken nog op dat het project niet gemaximaliseerd wordt 

doordat er een gebouw wordt opgetrokken uit maximaal vijf bouwlagen, met de vijfde bouwlaag 

als hoogteaccent. Daarop wijzen ze nog op de verantwoording van dit hoogteaccent in de 

bestreden beslissing en op het feit dat de verzoekende partij uit het oog verliest dat dit aspect 

werd aangepast naar aanleiding van diens administratief beroep, en het daarin opgesteld 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, in het kader van een eerdere aanvraag. 

 

Inzake het achtste middel hernemen de tussenkomende partijen de argumentatie van de 

verwerende partij en verwijzen ze naar het uittreksel van het inplantingsplan waarop de 

tuinaanleg is aangeduid, waarna ze besluiten dat de tuinaanleg niet vergunningsplichtig is en 

er op verordend vlak geen specifieke verplichtingen worden opgelegd. 

 

Ten aanzien van het negende middel verwijzen ze naar de argumentatie van de verwerende 

partij en voegen daaraan toe dat er een duidelijk verschil bestaat tussen de toepasselijke 

voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ en de voorschriften in dit RUP 

voor het terrein op de hoek van de Brugstraat en de Postlaan (artikel 1). De verwerende partij 

had volgens hen aangegeven dat een rendementsverhoging toelaatbaar kan worden geacht 

als uit de ruimtelijke invulling van het project blijkt dat de onmiddellijke omgeving niet wordt 

gehypothekeerd, waarbij ze verwijzen naar de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

in de bestreden beslissing. Ook kon de verwerende partij zich huns inziens daarbij baseren op 

de zienswijze van het college van burgemeester en schepenen in het vergunningsbesluit van 

27 oktober 2020 in eerste aanleg. Voor zoveel als nodig wijzen ze ook op de motiveringsnota 
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die aan het aanvraagdossier werd toegevoegd en waarin de inpasbaarheid in de onmiddellijke 

omgeving uitvoerig werd besproken. 

 

4. 

De verzoekende partij herhaalt in haar wederantwoordnota in wezen haar betoog uit het 

inleidend verzoekschrift aangaande het derde middel en voegt niets wezenlijk toe. 

 

Over het vierde middel duidt ze haar belang erbij door aan te geven dat ze niets kan wijzigen 

aan de bestaande situatie, maar dat ze als eigenaar en gebruiker van de woning die aan het 

projectgebied paalt een minder maximalistische invulling van het terrein met een project dat 

zich beter in de omgeving inpast wenst en de in het middel aangehaalde bepalingen dat 

garanderen. Ten onrechte beperkt de verwerende partij volgens haar het middel tot kritiek met 

betrekking tot een gebrekkige motivering over de visuele inpasbaarheid van het gevraagde, 

daar waar het ook gaat over een gebrek aan concrete toetsing van artikel 0.8 van de 

stedenbouwkundige voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ welke veel 

specifieker is dan de middels artikel 4.3.1, §2, 1° VCRO opgelegde beoordeling van de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening vanuit het aandachtspunt van de visueel-

vormelijke elementen. Met haar verwijzingen naar andere overwegingen in de bestreden 

beslissing erkent de verwerende partij volgens haar impliciet dat deze toets ontbreekt. Over 

de verwijzing naar de toelichtingsnota bij de aanvraag door de tussenkomende partijen, 

waarbij ze aangeeft abstractie te maken van het feit dat ze enkel over een toelichting beschikt 

daterend van tijdens het openbaar onderzoek omdat ze door gebrek aan inzage in het 

administratief dossier geen behoorlijk onderzoek kon doen, dat dit pertinentie mist aangezien 

dit geen afbreuk doet aan de wettelijke plicht van de verwerende partij om de aanvraag met 

inbegrip van de toelichtingsnota te toetsen aan de toepasselijke voorschriften. 

 

Bij het vijfde middel licht de verzoekende partij haar belang bij de kritiek toe met verwijzing 

naar de kenmerkende interbellumstijl van haar woning waarnaast (op minder dan 10-meter) 

nu een modernistisch gebouw dreigt te worden neergezet dat er volledig van verschilt, terwijl 

de verwerende partij niettegenstaande de duidelijke voorschriften van de in het middel 

opgenomen bepalingen een vergunning aflevert zonder de omgeving van de plaats waar het 

project zal worden neergepoot bij deze beoordeling te betrekken. De verwijzing van de 

verwerende partij naar de motivering in de bestreden beslissing waaruit blijkt dat ze oog heeft 

gehad voor het voorgestelde materiaalgebruik, doet volgens haar niets aan de kritiek in dit 

middel af dat de aanvraag niet werd getoetst aan de wijze waarop het materiaalgebruik 

overeenkomstig artikel 4 van het toepasselijke RUP harmonisch inpast in de omgeving. 
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Aangaande het zesde middel repliceert ze op de argumentatie van de tussenkomende partijen 

dat de bouwdiepte van de gelijkvloerse verdieping te meten vanaf het Stationsplein slechts 17 

m zou bedragen feitelijk onjuist is. Daartoe wijst ze erop dat de bouwdiepte van het ontworpen 

gebouw op het gelijkvloers op de meest geringe diepte (ter hoogte van de 

rechterperceelsgrens) reeds 17.05 m bedraagt, zijnde een afstand die naar de 

linkerperceelsgrens van het aan de Stationsstraat gelegen perceel overhand toeneemt en ruim 

over de 17 m gaat. Ze ondersteunt haar betoog met aanduidingen op een uittreksel uit het 

inplantingsplan. Verder stelt ze nog niet in te zien waarom een overschrijding van de 

bouwdiepte van de ontworpen meergezinswoning ter hoogte van het gelijkvloers noodzakelijk 

zou zijn om de voorgevel van het gebouw aan de Stationsstraat volwaardig te integreren in de 

bebouwing langsheen de Brugstraat zoals gesteld door de tussenkomende partijen. Ze zet tot 

slot nog uiteen dat in de visie van het RUP het Stationsplein de dominante locatie uitmaakt en 

de Brugstraat als een ondergeschikte locatie beschouwd wordt, zodat ook niet kan worden 

ingezien waarom de bouwdiepte waaraan de gebouwen moeten voldoen niet zou gemeten 

mogen worden vanaf de gevel en bouwlijn van de openbare weg gevormd door het 

Stationsplein. Voorts zet ze nog uiteen waarom ze als omwonende, met zelf ook een woning 

binnen het toepasselijke RUP, om de correcte toepassing van de stedenbouwkundige 

voorschriften af te dwingen die aan aanpalende eigenaars en deelgenoten binnen dezelfde 

perimeter (artikel 4) als bescherming gelden maar ook als verplichting opgelegd worden. 

 

Met betrekking tot het zevende middel duidt ze in eerste instantie haar belang dat ze als 

omwonende heeft om een al te maximalistische bebouwing van de omgeving van haar woning 

te vermijden door de correcte toepassing van de reglementaire bepalingen af te dwingen die 

dergelijke invulling verhinderen. Ten gronde herhaalt ze haar argumentatie uit het inleidend 

verzoekschrift over hoe dit voorschrift moet worden toegepast en dat de andere interpretatie 

van de tussenkomende partijen onjuist is. 

 

Over het achtste middel wordt in de wederantwoordnota niets wezenlijk toegevoegd aan het 

betoog in het inleidend verzoekschrift. 

 

Aangaande het negende middel stelt de verzoekende partij nog dat verwerende partij ook dit 

middel verkeerd begrijpt als genomen uit een gebrekkige beoordeling van de verenigbaarheid 

met de in de omgeving bestaande ruimtelijke ordening vanuit het oogpunt van de 

bouwdichtheid. Het middel wraakt integendeel de onmogelijkheid om het projectgebied dat 

middels het bestreden besluit wordt ingevuld nog op enige wijze ruimtelijk aansluiting te laten 

vinden met de invulling van het naastgelegen projectgebied op het hoekperceel waar een erg 

lage bebouwingsgraad werd opgelegd. Er zou minstens via een dalende bebouwingsgraad in 
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een ruimtelijk aanvaardbare overgang moeten worden voorzien van het middels het bestreden 

besluit ingevuld projectgebied naar de lagere bebouwingsgraad in het naastgelegen 

projectgebied op het hoekperceel. Tot slot zet nog uiteen waarom ze als omwonende er een 

belang bij heeft om de correcte toepassing van de in dit middel aangehaalde voorschriften af 

te dwingen. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In de aangehaalde middelen voert de verzoekende partij verschillende strijdigheden aan met 

de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP ‘Sint-Norbertus’ en het RUP ‘Herziening 

RUP Sint-Norbertus’, en hekelt ze de deugdelijkheid van de motivering, of het gebrek daaraan, 

in de bestreden beslissing. 

 

In zoverre de verwerende partij en tussenkomende partijen op eerder summiere wijze de 

ontvankelijkheid van quasi elk aangehaald middel betwisten, moet worden opgemerkt dat de 

verzoekende partij als directe omwonende, met een aanpalende tuin en slechts één woning 

tussen het vergunde project en haar eigen woning, er een voldoende belang bij heeft dat de 

voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ worden nageleefd. 

Overeenkomstig artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 3° VCRO worden deze voorschriften immers 

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

 

2. 

Op grond van artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO moet een vergunning worden geweigerd 

indien het gevraagde onverenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften, voor zover 

daarvan niet op geldige wijze is afgeweken. In voorliggend geval moest de aanvraag derhalve 

worden afgetoetst aan de voorschriften van het toepasselijke RUP ‘Herziening RUP Sint-

Norbertus’ (artikel 1.1.2, 13°, a) VCRO). 

 

3.1 

In het derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 0.6 van de 

algemene voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’, welk luidt: 

 

“Nieuwe ontwikkelingen binnen de perimeter van het RUP dienen te voldoen aan de eigen 

gegenereerde parkeerbehoefte. Elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige 

vergunning wordt aangevuld met een berekeningsnota waaruit blijkt dat aan de minimum 

stallingscapaciteit voor motorvoertuigen en fietsen, bepaald door de stad Landen, is voldaan. 
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De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren is in opmaak. Bij het in 

voege treden van deze verordening geldt de verordening als referentiedocument voor het 

bepalen van de minimum stallingscapaciteit.” 

 

In het toelichtend gedeelte bij die bepaling wordt aangegeven wat onder minimum 

stallingscapaciteit moet worden verstaan voor een- en meergezinswoningen (1,5 pp / 

wooneenheid) en serviceflats/zorgvoorzieningen (0,5 pp / eenheid). Ook wordt aangegeven 

om welke redenen de verplichting tot de realisatie van autoparkeerplaatsen kan worden 

vervangen door de betaling van een gemeentelijke belasting ten behoeve van een parkeer- en 

mobiliteitsfonds. 

 

3.2 

Met haar betoog hekelt de verzoekende partij in wezen het gebrek aan voorziene 

parkeercapaciteit ten behoeve van de gelijkvloers handelsruimte. In de bestreden beslissing 

oordeelt de verwerende partij hierover: 

 

“… 

Een project met 26 appartementen en een beperkte handelszaak zal een zekere impact hebben 

op de mobiliteit, maar deze locatie is uitermate geschikt om te verdichten en bovendien goed 

ontsloten door openbaar vervoer. Op een dergelijke locatie vlak bij het station en de 

hoofdwinkelstraat van de stad Landen zijn er tal van handelszaken die over geen enkele 

parkeerplaats beschikken en is het ook niet de bedoeling dat elke activiteit in de eigen 

parkeerbehoefte voorziet. Wanneer wordt gekeken naar gemeentelijke en stedelijke 

parkeerverordeningen wordt er veelal een vrijstelling voor parkeerplaatsen voor handelszaken 

voorzien in de kernwinkelgebieden. Ook het betrokken RUP legt enkel een parkeernorm op voor 

de woningen. Ook de verkeersveiligheid van de omgeving en de bewoners zal niet in het 

gedrang komen. In dat licht is het positief dat de ontsluiting gebeurt in de rustigere Brugstraat, 

op een maximale afstand van het Stationsplein. De verkeersveiligheid kan dus gegarandeerd 

worden. 

…” 

 

Samen met de verzoekende partij moet de Raad vaststellen dat de bestreden beslissing niet 

in een deugdelijke motivering voorziet om te kunnen besluiten dat er geen parkeervoorziening 

nodig is voor de gelijkvloerse handelsruimte.  

 

Uit de duidelijke bewoordingen van het verordenend voorschrift in artikel 0.6 van het RUP blijkt 

dat nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan de eigen gegenereerde parkeerbehoefte. 

Voorts stelt deze bepaling dat elke aanvraag daartoe een berekeningsnota moet bevatten 
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waaruit blijkt dat aan de minimum stallingscapaciteit voor motorvoertuigen en fietsen, bepaald 

door de stad Landen, is voldaan. Dit werd voor bepaalde ontwikkelingen blijkbaar (voorlopig) 

bepaald in het toelichtend gedeelte, maar het verordenend voorschrift voorziet in het tweede 

lid dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren vanaf diens 

inwerkingtreding als referentiedocument zal gelden voor het bepalen van de minimum 

stallingscapaciteit. 

 

Voor zover op heden blijkbaar nog geen gemeentelijke parkeerverordening in werking is 

getreden, en in het toelichtend gedeelte slechts een minimum stallingscapaciteit wordt 

aangegeven voor een- en meergezinswoningen en serviceflats/zorgvoorzieningen, kan dit 

geen afbreuk doen aan de algemene regel die in deze verordenende bepaling wordt opgelegd 

om aan de eigen gegenereerde parkeerbehoefte te voldoen. Noch kan de verwerende partij 

hieraan voorbijgaan door op algemene wijze te verwijzen naar “gemeentelijke en stedelijke 

parkeerverordeningen” die volgens haar veelal een vrijstelling voor parkeerplaatsen voor 

handelszaken voorzien in de kernwinkelgebieden. De Raad kan in dat verband alleen maar 

herhalen dat er op heden blijkbaar nog geen gemeentelijke parkeerverordening geldt in 

Landen, zodat evenmin sprake kan zijn van enige toepasselijke vrijstelling die daarin 

desgevallend kan worden voorzien. Waar de verwerende partij van mening is dat het ook niet 

de bedoeling is dat elke activiteit in de eigen parkeerbehoefte voorziet, waarbij ze ook wijst op 

de locatie en de toestand bij bestaande handelszaken, valt die zienswijze niet te verzoenen 

met de duidelijke bewoordingen van het verordenend voorschrift. 

 

In de mate dat de verwerende en tussenkomende partijen er nog op wijzen dat ook het college 

van burgemeester en schepenen van oordeel was dat er voldoende parkeerplaatsen werden 

voorzien, doet dit aan het voorgaande niets af. 

 

Aldus slaagt de verwerende partij er met haar motivering in de bestreden beslissing niet in om 

aan te tonen dat is voldaan aan de vereisten van artikel 0.6 van het RUP, noch dat daarvan 

op geldige wijze is afgeweken, wat leidt tot een schending van artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, 

a) VCRO. 

 

Het derde middel is gegrond. 

 

4.1 

In het vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 0.8 van de 

algemene voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’, welk luidt: 
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“… 

Alle constructies dienen afgewerkt te worden in duurzame, volwaardige en esthetische 

materialen zoals gevelsteen, glaswanden, sierbeton, hoogwaardige industriële beplatingen, 

hout, etc. 

Bij de keuze van het materiaal moet voldoende rekening worden gehouden met de 

landschappelijke integratie van de gebouwen ten opzichte van de historische context en van 

het openbaar domein. Het materiaal moet zowel qua textuur als kleur aanvaardbaar zijn in haar 

omgeving en de omliggende open ruimte. 

De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen blijft 

onverminderd van toepassing. 

Het materiaalgebruik wordt omstandig gemotiveerd in de toelichtingsnota gevoegd bij een 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. 

…” 

 

Deze bepaling voorziet dat alle constructies in duurzame, volwaardige en esthetische 

materialen dienen te worden afgewerkt en dat bij de keuze van het materiaal voldoende 

rekening moet worden gehouden met de integratie en de aanvaardbaarheid ervan naar de 

omgeving toe. 

 

4.2 

In het vijfde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 4 van de 

algemene voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’, voor zover daarin wordt 

bepaald: 

 

“… 

Architecturale uitgangspunten 

Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materialen die harmonisch 

inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de gebruikte materialen zoals 

gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, beglazing en buitenschrijnwerk esthetisch 

verantwoord te zijn in harmonie met de omgeving. De aanleg van groendaken en daktuinen is 

aangewezen. 

Volumes dienen zich op een harmonische wijze in te passen in de omgeving, specifiek voor de 

gesloten en half open bouwvorm dient een gepaste aansluiting op naburige panden gecreëerd 

te worden. 

De gevelwand aan het Stationsplein - de hoek van de Brugstraat met het Stationsplein moet 

een volwaardige gevelpleinwand zijn. Deze wand moet ruimtelijk en functioneel inspelen op het 

Stationsplein. 

…” 
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Aldus voorziet ook deze bepaling, specifiek van toepassing op de betrokken percelen binnen 

‘Zone voor wonen II’, in vereisten voor een harmonisch inpassing in de omgeving. 

 

4.3 

De hiervoor geciteerde voorschriften in de artikelen 0.8 en 4 van het RUP voegen in wezen 

weinig toe aan de toets aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening die de 

verwerende partij ingevolge artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, d) en §2 VCRO in elk geval moet 

voeren en waarbij ze in de eerste plaats rekening moet houden met de in de omgeving 

bestaande toestand en de relevante aandachtspunten en criteria, waaronder het visueel-

vormelijk aspect. 

 

In dat opzicht beschikt de verwerende partij over een ruime appreciatiebevoegdheid om te 

beoordelen of de aanvraag al dan niet inpasbaar is in de omgeving. In het kader van zijn 

wettigheidstoezicht kan de Raad enkel nagaan de of de verwerende partij de feitelijke 

gegevens van het dossier correct vaststelt en of ze op basis daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen. 

 

In de beschrijvende nota bij de aanvraag wordt in verband met dit aspect gesteld: 

 

“… 

Meer specifiek tracht het bouwproject te streven naar een harmonie met de onmiddellijke 

omgeving, door een zorgvuldig gekozen materiaalgebruik: 

 

- Het gebouw zal worden opgetrokken in grijs gevelmetselwerk. 

- De gevelafwerking (accenten) worden aangebracht in hout en in zwarte panelen. 

- Het buitenschrijnwerk wordt in (zwart) aluminium uitgevoerd. 

- De terrassen worden afgeboord met een volle, glazen balustrade. 

- De afwerking van de aanpalende, vrijblijvende muurdelen gebeurt met leien. 

 

De materiaalkeuze wordt verder verduidelijkt op de bouwplannen en blijkt ook uit de 

inrichtingsstudie. 

 

Voor zoveel als nodig benadrukt de aanvrager dat de voorgaande verantwoording (ook) het 

antwoord vormt op de algemene bepaling van het RUP over het materiaalgebruik. 

…” 

 

In de bestreden beslissing wordt de plaats van de aanvraagpercelen en de kenmerken van de 

aanvraag als volgt omschreven: 
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“… 

Beschrijving van de plaats 

Het goed is gelegen op de hoek van het Stationsplein en de Brugstraat, in het centrum van 

Landen, tegenover het Station. Het Stationsplein wordt in het zuiden begrensd door de spoorlijn 

en het langwerpig stationsgebouw. In het westen ligt het busstation en daarachter de parking 

die bereikbaar is langs de J. Ectorsstraat. In het noorden staat een recent u-vormig volume met 

vier bouwlagen. In het oosten tenslotte loopt een weg over het Stationsplein. 

 

Deze weg vormt de verbinding tussen de Stationsstraat in het noorden die afdraait en aftakt op 

de Postlaan in het oosten en de Brugstraat, een enkelrichtingsstraat die eveneens oostwaarts 

aantakt op de Postlaan. Tussen de twee parallelle straten die in de richting van de Postlaan 

gaan zit een bouwblok, waarvan het betrokken goed deel uitmaakt. Het bouwblok wordt 

gekenmerkt door volumes met drie of vier bouwlagen en met verschillende architecturale 

uitwerkingen. 

 

De betrokken percelen hebben een smalle langwerpige vorm die aan de kant van het 

Stationsplein een breedte heeft van 4,85 m en langs de Brugstraat een breedte van 59,58 m. 

De diepte varieert van 4,85 m aan de kant van het Stationsplein tot 22,47 m aan de meest 

oostelijke zijde langs de Brugstraat. Het terrein helt af in de richting van het Stationsplein, met 

een maximaal hoogteverschil van 1,97 m. De gebouwen op het terrein werden in 2019 gesloopt 

na een bevel tot sloop middels een burgemeestersbesluit. 

 

Beschrijving van de aanvraag 

De aanvraag beoogt het bouwen van een meergezinswoning met 26 woongelegenheden, 1 

handelsruimte en 39 ondergrondse parkeerplaatsen. 

 

Het ontworpen volume heeft langs het Stationsplein een breedte van 4,85 m en langs de 

Brugstraat een breedte van 59,58 m. Het gebouw wordt in drie delen opgedeeld, waarvan de 

bouwdiepte varieert tussen 10,92 m links tot 13,92 m rechts, gekeken vanaf de Brugstraat. Op 

de benedenverdieping zitten drie overdekte nissen die leiden naar de gemeenschappelijke 

traphallen. De verdiepingen hebben dan weer verschillende uitsprongen met een diepte van 

circa 60 cm, evenals verschillende insprongen met inpandige terrassen. Het volume telt vier 

bouwlagen met een vijfde teruggetrokken bouwlaag. De gevels worden afgewerkt met grijze 

gevelsteen, hout en zwarte beplating. 

 

De afrit naar de ondergrondse parkeergarage wordt voorzien langs de meest oostelijke 

perceelsgrens in de Brugstraat. De ondergrondse garage bestaat uit twee bouwlagen, met 39 

parkeerplaatsen en 27 private bergingen. Op de verdieping -1 is er ruimte voor 61 

fietsenstallingen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal lokalen voor tellers en voor de opslag 
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van huisvuil. Op de benedenverdieping wordt aan de kant van het Stationsplein een handels- 

of kantoorruimte van 113 m² voorzien. Links van deze commerciële ruimte wordt een 

gemeenschappelijke fietsenstalling voor 20 fietsen ingericht, met aansluitend een berging en 

een buitenruimte. Verder worden hier 4 appartementen ingericht met twee en drie slaapkamers 

en met telkens een privaat tuintje. De eerste, tweede en derde verdieping zijn quasi identiek en 

tellen telkens zeven appartementen met één, twee of drie slaapkamers en inpandige terrassen. 

 

De vierde verdieping tenslotte voorziet nog één appartement met drie slaapkamers en brede 

terrassen op het platte dak van de onderliggende bouwlaag. De oppervlakte van de 

appartementen varieert volgens de plannen tussen 75,29 m² en 186,81 m². 

…” 

 

De verwerende partij heeft met de bestreden beslissing de gevraagde omgevingsvergunning 

verleend, zodat daaruit moet worden afgeleid dat zij geen probleem ziet inzake het visueel-

vormelijke aspect zoals dat uit voorgaande omschrijvingen blijkt. 

 

Het staat aan de verzoekende partij die de beoordeling van dit aspect betwist om op voldoende 

concrete wijze aan te tonen dat het oordeel van de verwerende partij als onjuist, dan wel als 

kennelijk onredelijk moet worden beschouwd. De verzoekende partij meent dan wel dat deze 

bepalingen specifieker zijn ten opzichte van het visueel-vormelijk aspect als aandachtspunt 

van de goede ruimtelijke ordening, toch blijkt ze er zelf niet in te slagen om op enige duidelijke 

en concrete wijze uiteen te zetten waarom deze bepalingen naar haar mening worden 

geschonden door het gevraagde.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de verwerende partij het materiaalgebruik 

aanvaardbaar en inpasbaar acht en de verzoekende partij brengt geen enkel concreet element 

aan waaruit zou blijken dat de verwerende partij in redelijkheid niet tot haar gunstig oordeel 

hierover kon komen, noch waarom dit aspect een uitgebreidere motivering zou behoeven. 

Waar ze in haar wederantwoordnota nog aangeeft dat er op minder dan 10 meter van haar 

woning, welke ze omschrijft als ‘een voorbeeld van een Interbellumwoning in Pakketbootstijl’, 

nu een modernistisch gebouw dreigt te worden neergezet met een opzicht en volume dat daar 

volledig van verschilt, is dit in belangrijke mate nu eenmaal een gevolg van de bebouwing die 

het RUP ter plaatse toelaat en volstaat dit alleszins niet om anders te doen besluiten, gegeven 

de appreciatiebevoegdheid waarover de verwerende partij ter zake beschikt. 

 

Het vierde en vijfde middel worden verworpen. 

 

5.1 
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In het zesde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 4 van de 

algemene voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’, voor zover daarin wordt 

bepaald: 

 

“… 

Bouwdiepte (hoofdgebouw en meerdiepte op het gelijkvloers) 

In harmonie met de aanpalende bebouwing 

Op het gelijkvloers maximaal 17.00 m, uitgezonderd bestaande vergunde gebouwen. 

…” 

 

De verzoekende partij stelt dat de bouwdiepte van het gevraagde, bekeken vanaf de gevel 

aan het Stationsplein, de toegelaten 17 meter op het gelijkvloers overschrijdt.  

 

5.2 

Samen met de verzoekende partij stelt de Raad vast dat het RUP geen definitie bevat van het 

begrip ‘bouwdiepte’, noch bepaalt hoe deze moet worden gemeten. In dat verband blijkt wel 

volgend voorschrift als een relevante aanknopingspunt te kunnen worden beschouwd:  

 

“… 

Inplanting 

De voorgevel: bouwen op de rooilijn is verplicht. 

De achtergevel: zie bouwdiepte. 

De zijgevel: gemene gevel tegen de perceelsgrens, vrijstaande gevel: op min. 3.00 m van de 

perceelsgrens. 

…” 

 

In lijn met de spraakgebruikelijke betekenis van het begrip bouwdiepte, kan hieruit worden 

afgeleid dat deze dient te worden gemeten vanaf de voorgevel tot de achtergevel van het 

hoofdgebouw. Samen met de verzoekende partij en de tussenkomende partijen moet de Raad 

vaststellen dat het project ook aan de zijde van het Stationsplein over een voorgevel beschikt 

en de bouwdiepte aldus ook ten aanzien van die gevel moet worden gemeten. 

 

In zoverre de verwerende partij in haar antwoordnota louter verwijst naar de passus in de 

bestreden beslissing waaruit blijkt dat de bouwdiepte vanuit de Brugstraat ongeveer 14 meter 

bedraagt, volstaat dit dan ook niet om het navolgend oordeel op te steunen dat aan voormeld 

voorschrift is voldaan. 
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Hoewel de tussenkomende partijen op zich daarentegen dus niet betwisten dat de aanvraag 

ook vanaf de voorgevel aan het Stationsplein moet voldoen aan het voorschrift dat de 

bouwdiepte op het gelijkvloers slechts 17 meter mag bedragen, zijn ze van mening dat uit het 

inplantingsplan bij de aanvraag blijkt dat dit het geval is wanneer loodrecht daarop wordt 

gemeten. Op basis van de maten die op het plan zelf vermeld staan kan de Raad samen met 

de verzoekende partij echter vaststellen dat daaruit volgt dat niet aan het voorschrift is voldaan. 

Immers wordt daarop aangegeven dat de bouwdiepte ter hoogte van de aansluiting met het 

aanpalende gebouw op het Stationsplein 17.05 meter bedraagt, terwijl vervolgens blijkt dat de 

bouwdiepte over de hele breedte vanaf de voorgevel aan het Stationsplein gemeten nog 

aanzienlijk verder gaat. Loodrecht gemeten vanaf het punt waar de voorgevel aan het 

Stationsplein van 4,85 meter raakt aan het punt van de schuine voorgevel van 7,51 meter die 

ook aan het Stationsplein gelegen is, bedraagt de bouwdiepte tot aan de achtergevel ongeveer 

22 meter. 

 

De Raad kan bijgevolg niet anders dan vaststellen dat de overschrijding van de toegelaten 

bouwdiepte een onverenigbaarheid oplevert met het verordenend stedenbouwkundig 

voorschrift in artikel 4 van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’, waarvan uit de bestreden 

beslissing niet blijkt dat er rechtsgeldig werd afgeweken, wat leidt tot een schending van artikel 

4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO. 

 

Het zesde middel is gegrond. 

 

6.1 

In het zevende middel voert de verzoekende partij de schending van artikel 4 van de algemene 

voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’, voor zover daarin wordt bepaald: 

 

“… 

Bouwhoogte 

De bouwhoogte wordt afgestemd op de omgeving. De max. toegestane bouwhoogte is 4 

bouwlagen, met uitzondering van hoogteaccenten. Hoogteaccenten tot max. 5 bouwlagen 

kunnen gemotiveerd worden toegestaan. 

De hoogte van één bouwlaag bedraagt in principe 3.20 m. Uitzondering: in functie van een 

nevenbestemming kan de bouwhoogte op het gelijkvloers max. 4.00 m bedragen. 

In het dak mag slechts één laag ingericht worden die betrekking heeft op de onderliggende 

bouwlaag. In het dak zijn geen aparte woongelegenheden toegestaan. 

…” 

 

Over die bepaling luidt het in het toelichtend gedeelte: 
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“… 

In de zone aan de Brugstraat en het Stationsplein wordt 4 bouwlagen als richtcijfer voor de 

maximale bouwhoogte gehanteerd, afgestemd op de omgeving. 

Bijkomende hoogteaccenten tot 5 bouwlagen kunnen in functie van de ligging aan de 

stationsknoop toegelaten worden. 

…” 

 

In artikel 0.9 van de algemene voorschriften van het RUP wordt het begrip ‘Bouwlaag’ daarbij 

als volgt gedefinieerd: 

 

“… 

Bouwlaag: ruimte tussen een vloer en het daarboven liggend plafond. De kelderverdiepingen 

en ruimtes begrepen binnen het dakvolume komen niet in aanmerking voor het bepalen van het 

aantal bouwlagen van een gebouw. De hoogte van één bouwlaag bedraagt max. 3.20 m. In 

functie van de bestemming diensten of handel kan de bouwhoogte op het gelijkvloers max. 4.00 

m bedragen. 

…” 

 

6.2 

In de bestreden beslissing is met betrekking tot het aantal bouwlagen en het hoogteaccent 

volgende overweging terug te vinden: 

 

“… 

Het RUP stelt verder dat het aantal bouwlagen vier bedraagt, en dat er hoogteaccenten van vijf 

bouwlagen kunnen aanvaard worden. In tegenstelling tot de vorige aanvraag wordt er nu wel 

degelijk een accent gerealiseerd als vijfde bouwlaag. Deze hogere bouwlaag neemt immers 

slechts ongeveer 1/3e van de gevelbreedte langs de Brugstraat in en beperkt zich ook tot de 

zone langs het Stationsplein. Het loopt niet verder de Brugstraat in. Het bovenste volume is voor 

het project slechts een hoogteaccent en daarmee in overeenstemming met de bepalingen en 

doelstellingen van het RUP. De beroepsindiener stelt dat er geen afzonderlijke entiteiten in het 

dakvolume kunnen worden opgericht. De betrokken bouwlaag zit echter niet binnen een 

denkbeeldig gabariet en moet ook niet als een dakvolume worden aanzien maar als een 

hoogteaccent. 

…” 

 

Anders dan de verzoekende partij tracht voor te houden, heeft de verwerende partij daarmee 

voldoende en naar eis van de betrokken bepaling van het RUP gemotiveerd waarom er sprake 

is van een aanvaardbaar hoogteaccent. 
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Er moet worden opgemerkt dat in het RUP geen definitie is voorzien van het begrip 

‘hoogteaccent’. In het licht van de bewoordingen van het voorschrift en de toelichting daarbij, 

is de Raad van oordeel dat de verwerende partij op niet kennelijk onredelijke wijze kon 

oordelen dat de voorziene vijfde bouwlaag als een hoogteaccent te beschouwen is, gelet op 

het feit dat deze slechts ongeveer 1/3e van de gevelbreedte langs de Brugstraat inneemt en 

zich dus beperkt tot de zone langs het Stationsplein. Door te wijzen op de concentratie van 

deze bouwlaag ter hoogte van het Stationsplein heeft ze in het licht van vermelde toelichting 

eveneens op afdoende wijze geoordeeld over de opportuniteit van het hoogteaccent. 

 

Tot slot kan de verzoekende partij niet worden bijgetreden alwaar ze stelt dat deze vijfde 

bouwlaag, als hoogteaccent, evenzeer moet voldoen aan de voorschriften die in artikel 4 van 

het toepasselijke RUP worden voorzien in verband met een eventueel dakvolume. Uit een 

coherente  samenlezing van de voorschriften inzake het hoogteaccent, het dakvolume en de 

definitie van een bouwlaag volgt dat de bouwlaag die als hoogteaccent wordt voorzien niet 

tegelijkertijd moet voldoen aan de voorschriften die gelden voor een ‘bijkomende’ bouwlaag in 

functie van een dakvolume bij een plat dak. 

 

Het zevende middel wordt verworpen. 

 

7.1 

In de mate dat de verzoekende partij in het achtste middel de schending aanvoert van de 

artikelen 1.7 en 2 van het RUP ‘Sint-Norbertus’, volstaat het vooreerst te verwijzen naar de 

beoordeling van het eerste en tweede middel, waarin werd vastgesteld dat dit plan werd 

vervangen door het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. Het achtste middel is die mate in 

elk geval ongegrond. 

 

Verder voert de verzoekende partij in dat middel de schending aan van de artikelen 0.5 en 4, 

in samenhang met artikel 1, van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. 

 

Artikel 0.5 van de algemene voorschriften, met als titel ‘Integraal waterbeheer’, bepaalt:  

 

“… 

ln alle bestemmingszones zijn handelingen toegelaten in functie van de retentie en infiltratie van 

hemelwater en gescheiden behandeling en afvoer van afvalwater. Tenzij expliciet omschreven 

in de voorschriften van de betrokken zone, is de inrichting ervan vrij, mits landschappelijk 

geïntegreerd in de omgeving. 
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stedenbouwkundige vergunningen kunnen enkel verleend worden wanneer uit de 

vergunningsaanvraag onvoorwaardelijk blijkt dat er voldaan werd aan de gewestelijke 

verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen. 

Verharding dient zoveel mogelijk te gebeuren in waterdoorlatend materiaal uitgezonderd waar 

dit omwille van milieutechnische of praktische redenen niet haalbaar is. 

Er dient te worden gestreefd naar een maximaal hergebruik en een maximale infiltratie van 

hemelwater. 

Onbebouwde en onverharde delen worden voorzien van een verankerende beplanting. 

…” 

 

In zoverre artikel 4 van het RUP stelt dat “de bebouwing in Brugstraat dient ruimtelijk aan te 

sluiten bij de projectzone op het hoekperceel (art. 1 deelzone 4)”, grijpt de verzoekende partij 

dit voorschrift aan om voor te houden dat het gevraagde moet voldoen aan het voorschrift in 

artikel 1 van het RUP dat stelt dat “Min. 30% van totale oppervlakte van de deelzone dient 

groen ingericht te worden”. Bij die laatste bepaling wordt volgende toelichting opgenomen: 

 

“… 

Om het groene karakter van de deelzone te garanderen dient min. 30% van de totale 

oppervlakte groen ingericht te worden. 

…” 

 

7.2 

De verzoekende partij kan niet overtuigen dat de betrokken bepalingen worden geschonden. 

Anders dan zij dit ziet, wordt er voor de aanvraagpercelen niet in specifieke voorschriften 

voorzien in verband met groenaanleg.  

 

In zoverre ze daarvoor verwijst naar artikel 0.5 van de algemene voorschriften van het RUP, 

kan het voorschrift inzake het voorzien van een verankerende beplanting niet los worden 

gezien van de context van die bepaling, welke met name gericht is op waterbeheer. In dat 

opzicht dient dit voorschrift in die zin te worden verstaan dat de beplanting erosie van de 

bodem dient te voorkomen, welk doel bereikt kan worden met eender welke beplanting en dus 

ook met deze die volgens de plannen wordt voorzien, zodat daaruit geen bijzondere 

motiveringsvereiste kan worden afgeleid met betrekking tot het soort beplanting dat zal worden 

voorzien. 

 

Evenmin kan zij worden bijgetreden in de redenering dat het voorschrift inzake een 

minimumpercentage aan groen uit artikel 1 van het RUP, waarvan op zich niet wordt betwist 

dat het niet op de voorliggende aanvraag van toepassing is, toch zou moeten worden 
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afgetoetst voor het gevraagde door artikel 4 van het RUP daartoe op oneigenlijke wijze te gaan 

hanteren. In zoverre artikel 4 van het RUP erin voorziet dat de bebouwing in de Brugstraat 

ruimtelijk dient aan te sluiten bij de projectzone op het hoekperceel, kan dit echter niet tot 

gevolg hebben dat de aanvraag zou moeten voldoen aan de voorschriften die op dat 

hoekperceel van toepassing zijn, noch dat een te voorziene groenzone per se direct moet 

aansluiten op de groenvoorziening die volgens de voorschriften van het RUP wel op 

verordenende wijze op dat hoekperceel moet worden voorzien. Dit geldt overigens des te meer 

wanneer uit de toelichting bij dit voorschrift in artikel 4 van het RUP blijkt dat daarmee wordt 

beoogd om de continuïteit van de straatwand tussen de woningen in de Brugstraat en de 

bebouwing op het hoekperceel te garanderen. 

 

In het licht van het voorgaande, slaagt de verzoekende partij er met haar betoog niet in om 

aan te tonen dat de groenvoorziening zoals aangegeven op het inplantingsplan bij de 

aanvraag, de verwerende partij ertoe had moeten brengen om een schending van de 

aangehaalde bepalingen vast te stellen. 

 

Het achtste middel wordt verworpen. 

 

8.1 

In het negende middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 4, in 

samenhang met artikel 1, van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’. De verzoekende 

partij meent dat de verwerende partij niet op goede gronden kon oordelen dat de voorziene 

verdichting in dit project aanvaardbaar is, aangezien de bebouwing in de Brugstraat ruimtelijk 

moet aansluiten bij de bebouwing waarop artikel 1 van toepassing is en waarin volgens haar 

een bebouwingsdensiteit wordt voorzien die veel lager is en een groenvoorzieningspercentage 

dat veel hoger is dan dat van het vergunde project. 

 

8.2 

Hiervoor werd reeds aangegeven dat de op algemene wijze in artikel 4 van het RUP voorziene 

ruimtelijke aansluiting van de bebouwing op de aanvraagpercelen met de naastgelegen 

bebouwing aan het Stationsplein (artikel 1, deelzone 4), er niet toe kan leiden dat de specifieke 

verordenende voorschriften die voor deze laatste gelden zonder meer voor het gevraagde 

zouden moeten worden afgetoetst. Dit geldt te meer wanneer uit de toelichting bij dit voorschrift 

in artikel 4 van het RUP blijkt dat daarmee wordt beoogd om de continuïteit van de straatwand 

tussen de woningen in de Brugstraat en de bebouwing op het hoekperceel te garanderen.  
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Bij gebrek aan enige specifieke bepaling die ter zake als dusdanig op de aanvraag van 

toepassing is, staat er op zich niets aan in de weg dat de verwerende partij de gevraagde 

verdichting in de eerste plaats aftoetst op diens verenigbaarheid met een goede ruimtelijke 

ordening conform artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 2°, b) VCRO. 

 

In de bestreden beslissing is hierover volgende relevante passus terug te vinden: 

 

“… 

Het stedenbouwkundige beleid kent de laatste tijd een grondige evolutie. In dat licht werd aan 

de beoordelingscriteria uit artikel 4.3.1.§2.2 punt b) toegevoegd dat ook de bijdrage van het 

aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement in rekening kan worden gebracht 

voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving en de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is. Het is 

duidelijk dat op deze locatie, nabij het station van Landen, enige vorm van verdichting kan en 

moet overwogen worden. Het voorgestelde project voorziet een dichtheid van 231 woningen 

per hectare. Dit is hoog, mede gezien de smalle perceelsvorm op de hoek. Er moet evenwel 

gekeken worden of deze dichtheid in de betrokken omgeving verantwoord kan worden op basis 

van de ruimtelijke invulling van het project. 

De gemiddelde oppervlakte van de appartementen bedraagt circa 97 m² en ze beschikken 

allemaal over een private buitenruimte van 10 m² of groter. Het project voorziet daarnaast in 

gemeenschappelijke lokalen voor de opslag van huisvuil, in voldoende private bergingen voor 

elk appartement en in vlot bereikbare en voldoende ruimte fietsenstallingen. De 

gemeenschappelijke berging met buitenruimte aan de fietsenstalling is daarbij ook zeker een 

meerwaarde. 

…” 

 

Het betoog van de verzoekende partij steunt in essentie louter op de stelling dat met het 

gevraagde een dichtheid wordt voorzien die leidt tot een vloer-terreinindex (V/T) van 2,81 en 

een bebouwing-terreinindex (B/T) van 0,68, terwijl in artikel 1 van het RUP beperkingen 

worden opgelegd van maximaal 2,50 V/T en 0,50 B/T, samen met de verplichting om minimum 

30% van de deelzone als groenzone in te richten, zodat naar haar mening van een ruimtelijke 

aansluiting geen sprake kan zijn. 

 

Door aldus louter te wijzen op een vergelijking met de verordenende voorschriften die op een 

andere deelzone van toepassing zijn, zonder de ter zake eveneens relevante beoordeling van 

de verwerende partij in haar kritiek te betrekken, slaagt de verzoekende partij er niet in om aan 

te tonen dat de verwerende partij op onjuiste of kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld, 
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noch dat in de bestreden beslissing in dat verband ten onrechte geen schending van artikel 4 

van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’ werd weerhouden. 

 

Het negende middel wordt verworpen. 

 

9. 

De conclusie van het voorgaande luidt dat het derde en zesde middel gegrond zijn. Het vierde, 

vijfde, zevende, achtste en negende middel worden verworpen. 

D. Tiende middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- de artikelen 71 en 74 Omgevingsvergunningsdecreet; en 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet. 

 

De verzoekende partij wijst op de discrepantie tussen de motivering in de bestreden beslissing, 

in afwijking van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, om tussen de 

hemelwatervoorziening en de riolering te voorzien in de aanleg van verticale 

infiltratiekolommen met een infiltratievolume van 24,4 m², om na aftrek van het hergebruikte 

regenwater door de aansluiting op de wc van 7 woongelegenheden op  de regenwaterputten 

een capaciteit van afwaterende oppervlakte van 610 m² te laten infiltreren in de bodem, en de 

voorwaarde die daarover wordt opgelegd. In het beschikkend gedeelte wordt als voorwaarde 

opgelegd om te voorzien in de plaatsing van verticale infiltratiekolommen met een totale 

infiltratieoppervlakte van 24 m². De verzoekende partij meent dat uit die voorwaarde aldus niet 

duidelijk blijkt of de opgelegde realisatie van verticale infiltratiekolommen een volume moeten 

hebben van 24,4 m³ dan wel een oppervlakte van 24 m², en waar deze precies moeten worden 

geplaatst. Ze hekelt ook dat door de vergunningverlenende overheid niet is nagegaan of dit 

technisch uitvoerbaar is, onder andere rekening houdend met de zeer belangrijke parameter 

ter plaatse van de aanwezige grondwaterstand. Ze besluit dat de voorwaarde allerminst 

precies is en niet door de bouwheer alleen zal kunnen worden gerealiseerd, zodat deze de in 

het middel aangehaalde bepalingen schendt. 

 

2. 
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De verwerende partij verwijst vooreerst naar het oordeel van de provinciale 

omgevingsambtenaar, die stelt dat wanneer het regenwater maximaal wordt hergebruikt, de 

afwezigheid van een infiltratievoorziening op deze locatie en voor dit specifieke project toch 

kan worden aanvaard en voorts overweegt dat de negatieve evaluatie van de afwezigheid van 

een infiltratievoorziening niet opweegt tegen de positieve elementen in de beoordeling, waarbij 

bovendien het regenwater maximaal dient te worden hergebruikt. 

 

Vervolgens stelt ze eenzelfde overtuiging te delen, maar ook dat ze meent dat er daarnaast 

ook een verticale infiltratie dient te worden opgelegd. Daarop verwijst ze naar de beoordeling 

onder de ‘watertoets’ in de bestreden beslissing. Ze leidt daaruit af dat de opgelegde 

voorwaarden dan ook precies en redelijk in verhouding tot het vergunde project is, met name 

dienen de ondergrondse wateropslagvolumes aan elkaar te worden gekoppeld zodat er een 

totaal volume van 34.250 liter beschikbaar is voor hergebruik van regenwater en dienen er 

verder verticale infiltratiekolommen te worden geplaats met een totale infiltratieoppervlakte van 

24,4 m² en moeten de toiletten van minstens 7 appartementen en de gemeenschappelijke 

ruimtes worden aangesloten op de regenwaterput. 

 

3. 

De tussenkomende partijen sluiten zich aan bij het standpunt van de verwerende partij. 

 

4. 

De verzoekende partij wijst er in haar wederantwoordnota nog op dat het RUP 

onvoorwaardelijkheid eist inzake de overeenstemming met de gewestelijke en provinciale 

regelgeving inzake hemelwater en aldus geen afwijkingen mogelijk zijn. Ze geeft aan dat de 

verwerende partij niet ingaat op de vaststelling dat in de bestreden beslissing wordt erkend dat 

er geen plaats is om een infiltratievoorziening te plaatsen, en de piste om door de plaatsing 

van een autolift deze ruimte te creëren omwille van mobiliteitsredenen wordt verlaten, maar 

vervolgens toch de plaatsing van infiltratiekolommen wordt opgelegd zonder te bepalen waar 

deze dan precies moeten worden voorzien. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In dit middel voert de verzoekende partij in essentie aan dat de voorwaarde die de verwerende 

partij oplegt in verband met de te realiseren infiltratievoorziening niet voldoet aan eisen die 

daaraan naar recht worden gesteld en dat de verwerende partij evenmin zorgvuldig is geweest 

bij het opleggen ervan. 
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2. 

De verwerende partij kan – als bevoegde overheid in graad van beroep – voorwaarden 

verbinden aan een vergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, met 

name om het gevraagde in overeenstemming te brengen met het recht en de goede ruimtelijke 

ordening. (Artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO juncto artikel 71 Omgevingsvergunningsdecreet) 

 

Artikel 74 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt met betrekking tot die voorwaarden: 

 

“Alle voorwaarden zijn voldoende precies en redelijk in verhouding tot het vergunde project. 

 

Ze kunnen worden verwezenlijkt door toedoen van de aanvrager, bouwheer, gebruiker of 

exploitant.” 

 

Met deze bepaling heeft de decreetgever willen aansluiten bij de regeling die in verband met 

voorwaarden reeds bestond in artikel 4.3.1 VCRO, zodat er naar bestaande rechtspraak en 

rechtsleer daarover kan worden verwezen (Parl.St. Vl.Parl., 2013-14, nr. 2334/1, 52). Hieruit 

volgt dat vergunningsvoorwaarden niet tot gevolg mogen hebben dat de uitvoering van de 

vergunde (stedenbouwkundige) handelingen van een bijkomende beoordeling door de 

overheid afhankelijk gesteld wordt. Voorwaarden mogen evenmin zo worden geformuleerd, 

dat ze de aanvrager van de vergunning toelaten om de aanvraag naar goeddunken aan te 

passen. Ze mogen geen beoordelingsruimte laten aan de begunstigde van de vergunning 

(Parl.St. Vl.Parl, 2008-09, nr. 2011/1, 116). 

 

De zorgvuldigheidsplicht gebiedt de verwerende partij daarnaast ook bij het opleggen van 

voorwaarden om op zorgvuldige wijze te werk te gaan en rekening te houden met de relevante 

gegevens van het dossier, om met kennis van zaken in gepaste voorwaarden te kunnen 

voorzien. 

 

3.1 

Uit het dossier blijkt dat het volgens de aanvrager niet mogelijk is om te voorzien in een 

infiltratievoorziening volgens de normen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 

van afvalwater en hemelwater (vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 

2013). In de aanvraag zit hieromtrent een verzoek tot afwijking vervat. 
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De provinciale omgevingsambtenaar is in haar verslag van 13 april 2021 van mening dat deze 

afwijking kan worden toegestaan en overweegt daarover: 

 

“… 

Gezien de aanvraag een uitbreiding van de bebouwde en verharde oppervlakte inhoudt zal er 

een vermindering van de infiltratiecapaciteit van de bodem plaatsvinden. In deze 

omstandigheden dient overgegaan te worden tot afkoppeling van het hemelwater, 

overeenkomstig de geldende stedenbouwkundige verordeningen. In functie van een totale 

afwaterende oppervlakte van 993 m² voorziet de aanvraag in de plaatsing van een 

hemelwaterput met een inhoud van 10.000 l en het hergebruik van het hemelwater voor de 

dienstkranen. Er wordt geen infiltratievoorziening geplaatst. Hiervoor wordt een afwijking 

gevraagd omwille van de terreinspecifieke omstandigheden, omwille van de stedelijke ligging 

en omwille van het programma in de ondergrondse lagen. Er wordt wel een bijkomende 

waterbuffer voorzien van 24.250 liter die met een vertraagde afvoer zou uitkomen op de 

riolering. 

 

Door de ligging in stedelijk gebied is de realisatie van een infiltratievoorziening niet altijd evident, 

maar juist in deze context is een maximaal herbruik van infiltratie van hemelwater aangewezen. 

In een vorige aanvraag werd gesteld dat er toch een oppervlakte van 37 m² voor infiltratie 

haalbaar zou moeten zijn en dat de draagkracht van de ondergrond overschreden wordt. De 

aanvrager geeft te kennen dat de beperkte overblijvende ruimte omwille van stabiliteitsredenen 

niet kan benut worden. De grondlagen onder de ondergrondse kelder komen niet in aanmerking 

voor infiltratie. Daarnaast ligt ook de afrit naar de ondergrondse parking op de locatie die 

eventueel in aanmerking zou komen voor infiltratie op niveau van de straat. Een overschakeling 

naar bijvoorbeeld een autolift in functie van 26 woongelegenheden zou dan weer zorgen voor 

wachtende voertuigen in de straat waardoor ook deze optie niet kan aangemoedigd worden. 

 

Bij de beoordeling van een omgevingsvergunningsaanvraag wordt het project aan diverse 

wetgeving getoetst alsook aan de beoordelingscriteria zoals opgenomen in artikel 4.3.2 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Al deze elementen moeten ten opzichte van elkaar 

afgewogen worden om tot een correcte en gemotiveerde beslissing te kunnen komen. In dit 

concrete geval weegt de negatieve evaluatie van de afwezigheid van een infiltratievoorziening 

niet meer op tegen de positieve elementen in de beoordeling. Zoals eerder gesteld is de locatie 

immers uitermate geschikt om te verdichten, is het project in overeenstemming met de 

bepalingen van het RUP, zijn de ontworpen woongelegenheden voldoende kwalitatief, worden 

er voldoende en gevarieerde fietsenstallingen ter beschikking gesteld, is er een 

gemeenschappelijke ruimte en is de locatie van de afrit in functie van de impact op de 

verkeersveiligheid goed gekozen. 
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Desalniettemin kan niet zomaar afgestapt worden van het principe waarbij regenwater 

maximaal moet herbruikt worden. In het hemelwaterformulier wordt een hemelwaterput van 

10.000 liter voorgesteld die regenwater zal herbruiken door middel van twee toiletten en een 

wasmachine, een dienstkraan in de kelder en besproeiing in de tuin. Daarnaast wordt een 

volume van circa 24.000 liter als buffer met vertraagde afvoer ontworpen. Dit is een gemiste 

kans. In een meergezinswoning met 26 woongelegenheden waarbij er geen infiltratie mogelijk 

is kan er een groter herbruik verwacht worden. Voor een gezinswoning wordt standaard een 

regenwaterput van 5.000 liter opgelegd. Gezien een appartement veelal een lagere bezetting 

kent kan een volume van 34.000 liter al snel instaan voor een groter aantal appartementen. Om 

die reden wordt opgelegd dat de toiletten van minstens de helft van de appartementen dient 

aangesloten worden op de hemelwatervoorziening, waarvan het volume samengevoegd moet 

worden met de buffervoorziening. De overloop van deze hemelwaterput kan nog steeds met 

een vertraagde afvoer aansluiten op de riolering. 

…” 

 

Vervolgens stelt ze op basis van die beoordeling voor om volgende voorwaarden op te leggen 

in de vergunningsbeslissing: 

 

“… 

- de ondergrondse wateropslagvolumes worden aan elkaar gekoppeld zodat er een 

totaal volume van 34.250 liter beschikbaar is voor herbruik van regenwater, de overloop 

kan met een vertraagde afvoer op de riolering worden aangesloten; 

- de toiletten van minstens de helft van de appartementen, de gemeenschappelijke 

ruimtes en de handelsruimte worden aangesloten op de regenwaterput; 

…” 

 

3.2 

In de bestreden beslissing blijkt de verwerende partij enerzijds de beoordeling uit het verslag 

over te nemen waar wordt besproken dat infiltratie in casu niet evident is en dat maximaal 

moet worden ingezet op hergebruik. Anderzijds geeft ze daarop wel een eigen, andere 

invulling aan wat dit maximaal hergebruik in voorliggend geval concreet inhoudt en is ze van 

mening dat nog een verticale infiltratie kan worden voorzien: 

 

“… 

Een volume van 34.000 liter kan dus al snel instaan voor 7 appartementen. Om die reden wordt 

opgelegd dat de toiletten van minstens 7 appartementen dienen aangesloten worden op de 

hemelwatervoorziening, waarvan het volume samengevoegd moet worden met de 

buffervoorziening. Daarnaast wordt nog een verticale infiltratie opgelegd. Dergelijke kolommen 
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kunnen het water naar de diepere grondlagen leiden en daar zorgen voor de nodige infiltratie. 

De verticale infiltratiekolom moet worden geplaatst tussen de hemelwatervoorziening en de 

riolering, zodat toch de nodige infiltratie kan worden voorzien. Wanneer er voor 7 

appartementen maximaal herbruik wordt georganiseerd kan er in plaats van 60 m² 420 m² (7 x 

60m²) in mindering worden gebracht voor de berekening van het infiltratievolume. Voor een 

totaal afwaterende oppervlakte van 610 m² is een infiltratievolume van 24,4 m² noodzakelijk. 

Één verticale kolom van 6 m heeft al snel een infiltratieoppervlakte van 8,5 m². De aanvraag 

kan op die manier volledig in overeenstemming gebracht worden met de 

hemelwaterverordening. 

…” 

 

Ten gevolge hiervan verbindt ze aan de vergunningsbeslissing de volgende voorwaarden: 

 

“… 

- de ondergrondse wateropslagvolumes worden aan elkaar gekoppeld zodat er een 

totaal volume van 34.250 liter beschikbaar is voor herbruik van regenwater; 

- er worden verticale infiltratiekolommen geplaats met een totale infiltratieoppervlakte van 

24,4 m²; 

- de toiletten van minstens 7 appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes worden 

aangesloten op de regenwaterput; 

…” 

 

3.3 

Samen met de verzoekende partij moet worden vastgesteld dat de motivering in de bestreden 

beslissing er niet van getuigt dat de verwerende partij zorgvuldig te werk is gegaan bij het 

opleggen van voormelde voorwaarden. 

 

In de eerste plaats merkt de verzoekende partij niet ten onrechte op dat de verwerende partij 

nogal nonchalant omspringt met de begrippen infiltratievolume en infiltratieoppervlakte. Waar 

ze in de motivatie bij de watertoets gewag maakt van een infiltratievolume van 24,4 m², wat 

dus wel wordt uitgedrukt in een oppervlaktemaat, en vervolgens aangeeft dat één verticale 

kolom van 6 meter al snel een infiltratieoppervlakte van 8,5 m² heeft, legt ze vervolgens als 

voorwaarde op dat er verticale infiltratiekolommen geplaatst moeten worden met een totale 

infiltratieoppervlakte van 24,4 m². Een en ander is dan ook niet duidelijk en voldoende precies 

te noemen, minstens getuigt de motivering van deze voorwaarde er niet van dat de verwerende 

partij dit aspect met de gepaste zorgvuldigheid heeft behandeld. 
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Bovendien moet aansluitend worden opgemerkt dat uit niets blijkt dat de verwerende partij 

heeft onderzocht of de infiltratievoorziening die ze oplegt, hoe dat dan in het licht van het 

voorgaande ook juist mag zijn, wel mogelijk is. In dat verband wijst de verzoekende partij er 

terecht op dat in de aanvraag zelf wordt aangegeven dat infiltratie in de bodem op eigen terrein 

niet mogelijk is, reden waarom een afwijking wordt gevraagd, en dat ook de provinciale 

omgevingsambtenaar niet van oordeel was dat er alsnog een infiltratiemogelijkheid kon 

worden voorzien, waarbij werd gewezen op stabiliteitsredenen en de ongeschiktheid van de 

grondlagen. Door in dergelijke omstandigheden zonder meer aan te nemen dat er tussen de 

hemelwatervoorziening en de riolering verticale infiltratiekolommen kunnen worden geplaatst, 

waarvan niet blijkt dat is nagegaan of dit daadwerkelijk technisch uitvoerbaar is, heeft de 

verwerende partij wederom niet de gepaste zorgvuldigheid aan de dag gelegd bij de 

beoordeling van dit aspect. 

 

Het middel is gegrond. 

E. Elfde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1, §1, 1°, d) VCRO; 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet. 

 

Ze stelt dat het vergunde ontwerp op verschillende vlakken manifest strijdt met de principes 

van de goede ruimtelijke ordening en dat uit  de bestreden beslissing niet blijkt dat de 

vergunningverlenende overheid de vergunbaarheid vanuit alle in artikel 4.3.1, §2, 1° VCRO 

vermelde aandachtspunten heeft onderzocht. Ze stelt dat de beoordeling van de 

verenigbaarheid van het ontwerp met de in de onmiddellijke omgeving bestaande ruimtelijke 

ordening, behoudens de aparte beoordeling voor het aspect mobiliteit, beperkt is tot twee 

alinea’s waarin uitsluitend aandacht wordt geschonken aan de verantwoording voor de 

vergunning voor een dergelijk dens bouwproject in een reeds druk bebouwde omgeving vanuit 

het toegevoegde beoordelingselement ‘verhoging ruimtelijk rendement’. Er is volgens haar niet 

de minste aandacht voor het effect dat het ontworpen gebouw zal hebben op de ruimtelijke 

ordening in de omgeving. Evenmin is er volgens haar aandacht voor het aspect gezondheid 

en gebruiksgenot, bijvoorbeeld met betrekking tot het volledig ingekokerde terrasje van het 

appartement op de gelijkvloerse verdieping ter hoogte van het Stationsplein, daar waar de 
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provinciaal omgevingsambtenaar zich in haar eerder verslag over het beroep tegen de 

vergunning, waaraan vervolgens verzaakt werd, wel zeer negatief uitliet, en zonder dat in het 

aangepaste ontwerp aan de deplorabele toestand van dit terras ook maar iets gewijzigd werd. 

Verder stelt ze dat nergens een spoor te vinden is in de beslissing over de neerwaartse bocht 

en toegang tot de ondergrondse garage die zich pal naast haar tuin bevindt, laat staan dat uit 

het bestreden beslissing kan worden opgemaakt dat de vergunningverlenende overheid van 

oordeel is dat de wijze waarop de toegang naar de ondergrondse garage zich vlak naast de 

tuinmuur van haar woning bevindt de toets van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening doorstaat. Ze besluit dat de aangehaalde bepalingen worden geschonden doordat 

de verwerende partij een vergunning verleent zonder de in de omgeving van het bouwterrein 

bestaand bouwvolumes, functies en woonvormen precies en concreet bij deze beoordeling te 

betrekken en de verenigbaarheid van het voorgelegde project met de principes van de goede 

ruimtelijke ordening vanuit de aandachtspunten vermeld in artikel 4.3.1, §2, 1° VCRO te 

beoordelen en te motiveren. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt in eerste instantie dat de verzoekende partij eerder 

opportuniteitskritiek uit door zonder meer te stellen dat de aftoetsing aan de goede ruimtelijke 

ordening niet afdoende is gebeurd. Ze stelt dat de aanvraag in haar volledigheid werd 

onderzocht en dat ze hierbij tot een gunstige conclusie kon komen, waarbij ze rekening heeft 

gehouden met de argumenten in het beroep, maar ook met het eensluidend advies van de 

provinciale omgevingsambtenaar en de andere in het dossier uitgebrachte adviezen. Ze 

besluit dat de overwegingen in de bestreden beslissing geenszins kennelijk onredelijk zijn, in 

de zin dat de Raad zou dienen vast te stellen dat het ondenkbaar is dat een andere zorgvuldig 

handelend bestuur, in dezelfde omstandigheden, tot dezelfde besluitvorming zou komen. 

 

3. 

De tussenkomende partijen sluiten zich aan bij de verwerende partij en wijzen er nog op dat 

deze kon rekening houden met alle documenten die zich in het administratief dossier bevinden, 

met name de beschrijvende nota en het standpunt van het college van burgemeester en 

schepenen van Landen. De toets aan de goede ruimtelijke ordening kan volgens hen ook wat 

minder stringent gebeuren, gelet op het decretaal bepaalde in artikel 4.3.1, §2, 3° VCRO, als 

de voorschriften van het RUP worden gerespecteerd. 

 

4. 

De verzoekende partij wijst in haar wederantwoordnota voor het gezondheidsaspect nog op 

het effect van de emissie van CO², door de uitstoot van wagens in de onmiddellijke omgeving, 
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wat volgens haar wordt weggezet als ‘niet-significant’. Inzake de impact van de inrit naar de 

ondergrondse garage op haar tuin, wijst ze erop dat in het verslag van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar, daarin bijgetreden door het college van burgemeester en schepenen, 

werd erkend dat haar tuinzone zal verloren gaan en het gebruiksgenot ervan nihil wordt. In de 

mate dat de tussenkomende partijen naar documenten in het administratief dossier verwijzen, 

erkennen ze volgens haar dat de motivering in de bestreden beslissing niet kan volstaan. Ook 

stelt ze dat artikel 4.3.1, §2, 3° VCRO geen vrijgeleide geeft aan een vergunningverlenende 

overheid en dat de aandachtspunten waarover ze bezwaar maakt totaal niet behandeld en 

geregeld worden in het RUP. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In dit middel bekritiseert de verzoekende partij de beoordeling door de verwerende partij in de 

bestreden beslissing in verband met de verenigbaarheid van het gevraagde met de goede 

ruimtelijke ordening. Ze meent dat de verwerende partij niet voldoende aandacht heeft besteed 

aan de in de omgeving bestaande toestand en de decretale aandachtspunten en criteria. 

 

2. 

Op de vergunningverlenende overheid rust de taak om een aanvraag tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te beoordelen op diens 

verenigbaarheid met een goede ruimtelijke ordening. De onverenigbaarheid hiermee dient in 

beginsel immers te leiden tot een weigering van de vergunning. (artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 

1°, d) VCRO) 

 

De verwerende partij beschikt over een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer ze 

onderzoekt of een aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar 

beoordeling moet ze duidelijk aangeven op welke motieven ze haar oordeel steunt en daarbij 

moet ze rekening houden met de decretale aandachtspunten en criteria die in dat verband in 

artikel 4.3.1, §2, eerste lid VCRO worden aangereikt. 

 

Enerzijds moet het gevraagde, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden aan de 

hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, 

de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke 

elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, 

gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming 

van de doelstellingen van artikel 1.1.4 VCRO. 
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Anderzijds moet rekening worden gehouden met de relevante, in de omgeving bestaande 

toestand, waarbij evenwel ook de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het 

ruimtelijk rendement in rekening kan worden gebracht, voor zover de rendementsverhoging 

gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en in de betrokken 

omgeving verantwoord is. 

 

Indien de aanvraag echter gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk 

uitvoeringsplan, en in zoverre dat plan voorschriften bevat die de hiervoor vermelde 

aandachtspunten behandelen en regelen, worden deze voorschriften geacht de criteria van 

een goede ruimtelijke ordening weer te geven. 

 

Op de beoordeling die de verwerende partij aan de hand daarvan in functie van de goede 

ruimtelijke ordening dient te maken, oefent de Raad een noodzakelijkerwijze beperkt 

wettigheidstoezicht uit. Appreciatievrijheid houdt immers de mogelijkheid in tot verschillende 

zienswijzen en enkel een zienswijze die de grenzen van het redelijke overschrijdt kan 

gesanctioneerd worden. In dat opzicht kan de Raad enkel nagaan of de verwerende partij de 

feitelijke gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of foutief 

beslist. De Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken in 

de plaats van de verwerende partij.  

 

3. 

In de bestreden beslissing beoordeelt de verwerende partij, op eensluidende wijze met het 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, de verenigbaarheid van het gevraagde met 

de voorschriften van het RUP ‘Herziening RUP Sint-Norbertus’, dat onder meer bepalingen 

bevat inzake de toegelaten bouwdiepte, bouwhoogte, aantal bouwlagen, de inplanting en de 

dakvorm. Vervolgens beoordeelt ze, eveneens op eensluidende wijze met vermeld verslag, de 

mobiliteit en de beoogde verdichting, waarbij die laatste beoordeling steunt op volgende 

overwegingen: 

 

“… 

Het stedenbouwkundige beleid kent de laatste tijd een grondige evolutie. In dat licht werd aan 

de beoordelingscriteria uit artikel 4.3.1.§2.2 punt b) toegevoegd dat ook de bijdrage van het 

aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement in rekening kan worden gebracht 

voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving en de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is. Het is 

duidelijk dat op deze locatie, nabij het station van Landen, enige vorm van verdichting kan en 
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moet overwogen worden. Het voorgestelde project voorziet een dichtheid van 231 woningen  

per hectare. Dit is hoog, mede gezien de smalle perceelsvorm op de hoek. Er moet evenwel 

gekeken worden of deze dichtheid in de betrokken omgeving verantwoord kan worden op basis 

van de ruimtelijke invulling van het project. 

 

De gemiddelde oppervlakte van de appartementen bedraagt circa 97 m² en ze beschikken 

allemaal over een private buitenruimte van 10 m² of groter. Het project voorziet daarnaast in 

gemeenschappelijke lokalen voor de opslag van huisvuil, in voldoende private bergingen voor 

elk appartement en in vlot bereikbare en voldoende ruimte fietsenstallingen. De 

gemeenschappelijke berging met buitenruimte aan de fietsenstalling is daarbij ook zeker een 

meerwaarde. 

…” 

 

4. 

In de mate dat de verzoekende partij voorhoudt dat de verwerende partij onvoldoende rekening 

heeft gehouden met de in de omgeving bestaande toestand voor wat betreft bestaande 

bouwvolumes, functies en woonvormen, is de Raad van oordeel dat de verwerende partij voor 

die aspecten op grond van artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 3° VCRO kon volstaan met haar 

beoordeling in functie van de voorschriften van het toepasselijke RUP, die deze aspecten op 

een afdoende wijze behandelen en regelen, aangevuld met haar beoordeling in functie van de 

verhoging van het ruimtelijke rendement aan de hand van de concrete kenmerken van de 

omgeving en de aanvraag. 

 

Waar de verzoekende partij voorts vanuit de aspecten gezondheid en gebruiksgenot kritiek uit 

op het terras van het appartement op de gelijkvloerse verdieping ter hoogte van het 

Stationsplein, kan niet worden ingezien welk belang ze als omwonende bij die kritiek kan doen 

gelden. Ten overvloede wordt nog vastgesteld dat de verzoekende partij overigens niet kan 

overtuigen dat een gunstig oordeel daarover als kennelijk onredelijk te beschouwen is, gelet 

op het feit dat niet wordt betwist dat dit terras qua omvang voldoet aan de vereisten van het 

RUP en dat noch de gemeentelijke omgevingsambtenaar en het college van burgemeester en 

schepenen in eerste aanleg, noch de provinciale omgevingsambtenaar en de verwerende 

partij in graad van beroep ter zake enig probleem zien.   

 

Tot slot is de verzoekende partij van mening dat onvoldoende aandacht werd besteed aan de 

impact, en de overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, van de inrit naar de 

ondergrondse garage door de ligging ter hoogte van een deel van haar tuinzone, waarbij ze in 

het bijzonder wijst op het gezondheidsaspect omwille van de CO²-uitstoot van de wagens.  
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Met haar betoog inzake het gezondheidsaspect houdt de verzoekende partij in wezen op 

algemene wijze voor dat de CO²-uitstoot van het gemotoriseerd verkeer dat een te vergunnen 

project mogelijk genereert, steeds een relevant en te beoordelen aspect uitmaakt. De Raad 

kan die zienswijze niet bijtreden. De impact op de gezondheid omwille van de CO²-uitstoot van 

gemotoriseerd verkeer is een problematiek die het toetsingskader van de individuele 

vergunningverlening in beginsel overstijgt en die niet kan worden opgelost door elke project 

dat mogelijk verkeer genereert van een vergunning te onthouden, maar daarentegen een 

integrale aanpak vereist die enkel beleidsmatig door de daartoe bevoegde overheden kan 

worden bewerkstelligd. In het licht daarvan maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat 

het voorliggende project op zich enige bijzondere aandacht noodzaakte in functie van diens 

bijdrage aan de algemene CO²-uitstoot ingevolge het gemotoriseerd verkeer dat het project 

zal genereren, zodanig dat het zich als een relevant en te beoordelen aspect zou aandienen. 

Dat ze in haar wederantwoordnota nog verwijst naar het Klimaatplan 2010 – 2020 waartoe de 

Stad Landen zich heeft verbonden, met daarin de strategische doelstelling om de CO² te 

reduceren, doet niet anders besluiten maar sluit integendeel net aan bij de hiervoor 

aangestipte nood aan een beleidsmatige aanpak van de problematiek, welke overigens nog 

verdere operationalisering behoeft. 

 

Evenmin maakt zij concreet aannemelijk omwille van welke reden er zich volgens haar een 

probleem stelt met de goede ruimtelijke ordening doordat de inrit gelegen is aansluitend bij de 

perceelsgrens met een deel van haar tuinzone. De verzoekende partij steunt zich in essentie 

op de stelling dat de gemeentelijke omgevingsambtenaar en het college van burgemeester en 

schepenen zonder meer haar bezwaar bijtreden dat haar tuin hierdoor onbruikbaar wordt. De 

Raad moet vaststellen dat hoewel bij de bespreking van de bezwaren inderdaad wordt gesteld 

dat “door de inplanting van de inrit naar de ondergrondse garage wordt de tuinzone van de 

woning langs de Brugstraat 17 onbruikbaar”, uit de navolgende verwerping van het bezwaar 

en het verlenen van de vergunning niet anders kan worden afgeleid dan dat het een materiële 

vergissing betreft waarbij het bezwaar woordelijk werd overgenomen. Het mobiliteitsaspect 

werd bovendien zowel door de gemeentelijke omgevingsambtenaar en het college van 

burgemeester en schepenen in eerste aanleg, als door de provinciale omgevingsambtenaar 

en de verwerende partij in graad van beroep gunstig beoordeeld, evenals het aspect 

ruimtegebruik. 

 

In het licht van het voorgaande overtuigt de verzoekende partij er in dit middel niet van dat de 

verwerende partij de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening niet op afdoende 

wijze heeft onderzocht en gemotiveerd, noch dat de beoordeling zou getuigen van een 

kennelijk onredelijke appreciatie van de relevante gegevens van het dossier. Er wordt aldus 
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niet aangetoond dat de verwerende partij de contouren van haar appreciatiebevoegdheid heeft 

overschreden. 

 

5. 

Het middel wordt verworpen. 

 

F. Twaalfde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij put het middel uit de ontstentenis van de rechtens vereiste grondslag 

en voert de schending aan van: 

 

- de artikelen 4.1.1, 14°  en 4.2.15, §1 VCR; 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet;  

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Ze voert aan dat een vergunning voor het verkavelen van gronden vereist is, maar ontbreekt, 

en dat de verwerende partij niet heeft onderzocht, noch gemotiveerd waarom dergelijke 

vergunning al dan niet vereist is, ondanks de bezwaren die daarover werden opgeworpen. 

 

De verzoekende partij wijst op gegevens van de Dienst Rechtszekerheid van de FOD 

Financiën waaruit blijkt dat de aanvraagpercelen werden aangekocht door de eerste en 

tweede tussenkomende partij en dat hierop een opstalrecht werd verleend aan de derde 

tussenkomende partij bij notariële akte van 16 oktober 2018. Daarop zet ze uiteen dat het 

opstalrecht een horizontale eigendomssplitsing doet ontstaan tussen de grondeigendom en 

de eigendom van de opstallen. Aldus betoogt ze dat de eigendom en het grondstuk, welke 

onlosmakelijk verbonden zijn met het stadsontwikkelingsproject waarvoor een 

omgevingsvergunning werd gevraagd, daarmee op 16 oktober 2018 (horizontaal) verdeeld 

werden en wel met het oog op het uitvoeren  van  stedenbouwkundige handelingen strekkende 

tot woningbouw. 

 

Met verwijzing naar rechtsleer licht ze toe dat de verdeling van een grond door een van de 

wettelijk opgesomde rechtshandelingen (materieel bestanddeel) met het oog op woningbouw 

of een voor bewoning geschikte constructie (subjectief bestanddeel) de constitutieve 
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elementen zijn voor de vergunningsplicht volgens artikel 4.1.1, 14° VCRO. Ook geeft ze aan 

dat het kadastraal nummer geen belang heeft en dat het evenmin relevant is of het door het 

vestigen van een het recht van opstal verdeelde onroerend goed één of meerdere eigenaars 

zou hebben. 

 

Vervolgens maakt ze melding van een grote affiche waaruit blijkt dat reeds appartementen 

aangeboden worden door de opstalhouder, wat niet wil zeggen dat aangetoond is dat alle 

componenten van het stadsontwikkelingsproject samen gebouwd worden, om nadien samen 

vervreemd te worden. In zoverre door de overige partijen zou worden aangevoerd dat in het 

licht van artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012 geen voorafgaandelijke verkavelingsplicht 

nodig is omdat de aangevraagde omgevingsvergunning betrekking zou hebben op een 

“groepswoningbouwproject“, dan meent ze dat ter zake dient vastgesteld te worden dat de 

verwerende partij in de bestreden beslissing met geen woord rept, en aldus ook niet 

onderzocht heeft, in welke mate de componenten van het stadsontwikkelingsproject samen en 

tegelijk gebouwd worden alvorens zij samen en tegelijk ook vervreemd worden, wat volgens 

haar kenmerkend is voor een groepswoningbouwproject. 

 

Tot slot wijst ze erop dat de verwerende partij ambtshalve verplicht is om dit gegeven te 

onderzoeken, zoals door de Raad van State bevestigd (arrest nr. 245.876 van 24 oktober 

2019), evenals dat ze dit in elk geval in haar bezwaren heeft opgeworpen zodat de bestreden 

beslissing bij gebrek aan een antwoord hierop, de toets aan de motiverings- en 

zorgvuldigheidsplicht niet kan doorstaan. 

 

2. 

De verwerende partij verwijst in haar antwoord naar de weerlegging van dit bezwaar door het 

college van burgemeester en schepenen en stelt dat de voorliggende aanvraag geen 

betrekking heeft op de verkaveling van gronden. Ze voert aan dat een vergunning wordt 

toegekend voor de afbraak van gebouwen en het bouwen van 26 appartementen en een 

handelsruimte, waarbij geen onbebouwde loten als bouwgrond worden verkocht, maar waarbij 

de bouwheer alle gebouwen zelf opricht om deze nadien te verkopen. 

 

3. 

De tussenkomende partijen treden de verwerende partij bij en voegen daar nog aan toe dat 

de stelling als zouden er afzonderlijke kavels worden gecreëerd waarop een woning - die niet 

water- en winddicht is afgewerkt - te koop zal worden aangeboden geen steun vindt in het 

aanvraagdossier. 
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4. 

In de wederantwoordnota wijst de verzoekende partij erop dat door de tussenkomende partijen 

niet wordt betwist dat er reeds appartementen op plan verkocht zijn, waarop ze aanhaalt dat 

dit volgens bepaalde rechtsleer als vergunningsplicht moet worden aanzien “aangezien het 

gebouw per definitie nog niet is opgericht”. Daarop merkt ze volledigheidshalve op dat het 

project niet uitsluitend slaat op appartementsmede-eigendom maar ook op het bouwen van 

een handelsruimte. Vervolgens stelt ze dat de verwerende partij voorbij gaat aan de kern van 

het middel, met name dat ook de horizontale verdeling van een terrein in kavels waarbij één 

kavel het grondaandeel bevat en een andere kavel de opstallen, onder de definitie van 

verkavelen valt ‘als het verdelen van een grond in meerdere kavels om ten minste één van 

deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar’, en dus onder de 

verkavelingsvergunningsplicht, nu in dat geval ook het grondaandeel en de opstal afzonderlijk 

kunnen worden verkocht of verhuurd. 

 

Ze wijst er verder nog op dat ze over het vereiste belang bij het middel beschikt nu de 

aangeklaagde onwettigheid rechtstreeks en schade berokkend ingrijpt op  haar bescherming 

als omwonende en onmiddellijk aangrenzend eigenaar, waarbij ze wijst op het dubbel doel van 

de verkavelingsvergunning. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 4.1.1, 14° VCRO definieert verkavelen als volgt:  

 

“een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te 

verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op 

te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende 

voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies;”  

 

Artikel 4.2.15, §1, eerste lid VCRO luidt:  

 

“Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 

een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare 

constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.”  

 

Artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing van 
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het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft (decreet van 11 mei 2012), bepaalt dat artikel 

4.1.1, 14°, en artikel 4.2.15, §1, eerste lid VCRO worden uitgelegd als volgt:  

 

“Een voorafgaande verkavelingsvergunning is vereist wanneer een stuk grond vrijwillig wordt 

verdeeld in twee of meer kavels om ten minste een van deze onbebouwde kavels te verkopen 

of te verhuren voor meer dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, 

of om een van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, 

met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies die voor bewoning kunnen worden 

gebruikt. Een voorafgaande verkavelingsvergunning is niet vereist indien op de kavels een of 

meer woningen of constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, worden opgericht, 

vooraleer de kavels door middel van een van de genoemde overdrachtsvormen worden 

aangeboden.” 

 

Uit deze bepalingen volgt dat een omgevingsvergunning voor het verkavelen vereist is 

wanneer een perceel grond verdeeld wordt in twee of meerdere kavels met de bedoeling ten 

minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een 

recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te 

bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, met het oog op woningbouw of de oprichting 

van constructies. 

 

2. 

Anders dan de verzoekende partij het ziet, heeft noch het vestigen van een recht van opstal 

op de aanvraagpercelen, noch de verkoop op plan van de op te richten appartement in casu 

tot gevolg dat het gevraagde onderworpen is aan de vergunningsplicht voor het verkavelen 

van gronden, om de simpele reden dat de grond niet wordt verdeeld in twee of meer kavels 

(resp. RvS nr. 212.552 van 7 april 2011; RvVb/A/1516/0842 en A/2014/0083) 

 

Zoals de verzoekende partij zelf aanvoert, geldt de verdeling van de grond in twee of meer 

kavels nochtans als een constitutief element voor deze vergunningsplicht. In de mate dat de 

verzoekende partij tracht voor te houden dat er twee ‘kavels’ ontstaan door de vestiging van 

het opstalrecht, faalt haar interpretatie van dit begrip naar recht. Voorts heeft de omstandigheid 

dat de appartementen afzonderlijk verkocht kunnen worden, zelfs al gebeurt dit op plan en dus 

voorafgaand aan de bouw ervan door de bouwheer, evenmin tot gevolg dat de grond waarop 

deze appartementen worden gebouwd, wordt onderverdeeld in kavels. De aanvraag van de 

bestreden vergunning beoogt geen verdeling in kavels en is om die reden niet onderworpen 

aan de vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden. Om dezelfde reden, met name dat 

voormelde aanvraag betrekking heeft op de oprichting van één appartementsgebouw met 26 

wooneenheden en een gelijkvloerse handelsruimte op één ‘kavel’, kan het project evenmin 
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worden beschouwd als een groepswoningbouwproject en mist het betoog van de verzoekende 

partij in dat verband enige pertinentie.  

 

In de mate dat de verwerende partij in de bestreden beslissing verwijst naar de weerlegging 

van het betrokken bezwaar door het college van burgemeester en schepenen, kan dit in het 

licht van het voorgaande volstaan om te besluiten dat aan de motiveringsplicht is voldaan en 

haar ter zake geen onzorgvuldigheid kan worden verweten. 

 

3. 

Het middel wordt verworpen. 

G. Dertiende middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij put het middel uit de ontstentenis van de rechtens vereiste grondslag 

en voert de schending aan van: 

 

- artikel 75 Omgevingsvergunningsdecreet; 

- artikel 4.2.5 van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid (Grond- en 

pandendecreet); 

- artikel 5.100 van de Vlaamse Codex Wonen (VCW),  

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet; en 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Ze voert aan dat met de bestreden beslissing ten onrechte een vergunning wordt afgeleverd 

voor een groepswoningbouwproject, zonder dat de verwerende partij hieraan de last verbindt 

met het oog op de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod waartoe zij van 

rechtswege verplicht is. Eveneens hekelt ze dat in de bestreden beslissing geen motivering is 

opgenomen waarom hierin niet wordt voorzien, ondanks haar bezwaar hierover. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat de voorliggende aanvraag niet werd ingediend als een 

‘groepswoningbouwproject’ en dat de verzoekende partij het voorts volkomen nalaat om aan 

te tonen dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel 5.100 VCW vervuld zijn. Dit laatste 

grijpt ze aan om de ontvankelijkheid van het middel te betwisten, waarbij ze aangeeft dat het 
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aan de verzoekende partij toekomt om haar middel op een ontvankelijk wijze te omschrijven, 

wat volgens haar niet het geval is. 

 

3. 

De tussenkomende partijen sluiten zich aan bij de verwerende partij en benadrukken dat het 

middel feitelijke grondslag mist, aangezien de last bescheiden wonen niet van toepassing is, 

zoals ook door het college van burgemeester en schepenen werd aangegeven, ter 

weerlegging van het bezwaar. 

 

4. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota dat het aan de vergunningverlenende 

overheid is om de aanvraag te kwalificeren, ongeacht de titel die de aanvrager aan zijn project 

geeft. Met andere woorden diende de verwerende partij volgens haar de werkelijke aard 

hiervan te beoordelen en op basis daarvan de aanvraag zowel in feite als in rechte op haar 

toelaatbaarheid toetsen, wat ze volgens de verzoekende partij niet naar behoren heeft gedaan. 

 

Ze geeft aan met een reden een schending uit artikel 4.2.5 van het Grond- en pandendecreet 

af te kunnen leiden, namelijk omdat op “groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien 

woongelegenheden ontwikkeld worden”, de gewestelijke en gemeentelijke normen vastgelegd 

in artikel 4.2.1 tot 4.2.3 van vermeld decreet en de normen in plangebieden in artikel 4.2.4 van 

dit decreet van toepassing zijn. Ze meent dat het in casu om groepswoningbouw gaat omdat 

gelijktijdig meerdere gebouwen worden opgericht, bestemd voor bewoning, die één 

stedenbouwkundig samenhangend geheel vormen. Volgens haar moet het duidelijk zijn dat 

het hier niet om een (louter) appartementsgebouw gaat. Daarop stelt ze dat de beschrijving 

van het vergunde project, zoals opgenomen in de bestreden beslissing, zelf duidelijk stelt dat 

het vergunde gebouw opgedeeld is in drie delen, waaruit ze afleidt dat het dan ook duidelijk 

gaat om het gelijktijdig optrekken van meerdere appartementsgebouwen als één architecturaal 

geheel, wat perfect beantwoordt aan de definitie groepswoningbouw.  

 

Vervolgens gaat ze in antwoord op het standpunt van de verwerende partij, dat ze zou nalaten 

om aan te tonen dat de voorwaarden in artikel 5:100 VCW vervuld zijn, verder in op volgende 

zinsnede in dat artikel: “Indien een bouw- of verkavelingsproject onderworpen is aan een norm 

als bepaald krachtens hoofdstuk 1 of 2”. Daarop zet ze uiteen waarom het aan de verwerende 

partij, als vergunningverlenende overheid, toe kwam om na te gaan 1) of het project in een 

plangebied met eigenstandige, specifieke normen ligt, en 2) of de gemeente over een 

stedenbouwkundige verordening Bescheiden Wonen beschikt, dan wel bij het ontbreken van 

beide vast te stellen dat de gewestelijke normen van toepassing zijn. In dat laatste geval moet 
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van rechtswege een bescheiden last aan de vergunning verbonden, zoals ze aanvoert. In dat 

verband wijst ze erop dat de overige partijen niet aanhalen dat het project in een plangebied 

met specifieke normen ligt, noch dat er een toepasselijke gemeentelijke verordening zou 

bestaan en dus niet weerleggen dat aan de voorwaarden van artikel 5.100 VCW is voldaan. 

 

Tot slot stelt ze belang te hebben bij het middel, daar ze recht heeft op rechtszekerheid en om 

dienstig en pertinent te weten of er naast haar woning een groepswoningbouwproject 

geprojecteerd is of niet, gezien de typologie van deze vorm van bouwen een rechtstreekse 

impact heeft op haar woon- en leefomgeving. 

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

Los van het feit dat de verzoekende partij haar middel pas in de wederantwoordnota voor het 

eerst op omstandiger wijze uiteenzet, stelt de Raad vast dat haar middel in elk geval steunt op 

een foutief uitgangspunt en om die reden niet kan worden aangenomen. 

 

Samen met de verwerende en tussenkomende partijen moet de Raad vaststellen, zoals ook 

reeds aangegeven onder de beoordeling van het dertiende middel, dat de verzoekende partij 

niet kan overtuigen waar ze aanvoert dat het gevraagde als een groepswoningbouwproject 

zou moeten worden beschouwd, waarop ze in dit middel steunt om voor te houden dat op 

grond van artikel 75 Omgevingsvergunningsdecreet in samenhang met de artikelen 4.2.1 en 

4.2.5 Grond- en Pandendecreet (thans artikelen 5.93 en 5.100 VCW), een last tot het 

verwezenlijken van een bescheiden woonaanbod moest worden opgelegd.  

 

2. 

In artikel 1.2, 7° van het Grond- en pandendecreet, thans eensluidend opgenomen in artikel 

1.3, 20° VCW, wordt groepswoningbouw omschreven als:  “het gemeenschappelijk oprichten 

van woningen die een gemeenschappelijke werf hebben en fysisch of stedenbouwkundig met 

elkaar verbonden zijn”. De toelichting in de parlementaire voorbereiding luidt (Parl.St. Vl.Parl., 

2008-09, nr.2012/1, 94):  

 

“… 

De definitie van het begrip “groepswoningbouw” wordt op grond van het advies van de Raad 

van State decretaal verduidelijkt. Volgens de rechtspraak van de Raad van State zijn er drie 

cumulatieve criteria om te kunnen besluiten dat een aanvraag betrekking heeft op 

groepswoningbouw : 1) het moet gaan om het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen, 2) 
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het moet gaan om gebouwen bestemd voor bewoning en 3) die gebouwen moeten één 

samenhangend geheel vormen. In het arrest-NIJS heeft de Raad van State het begrip immers 

gedefinieerd als volgt : “Overwegende dat onder ‘groepswoningbouw’ (…) dient te worden 

verstaan het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen voor bewoning die één 

samenhangend geheel vormen” 

…” 

 

3. 

Uit het administratief dossier blijkt duidelijk dat de aanvraag betrekking heeft op het oprichten 

van één appartementsgebouw met 26 wooneenheden en een gelijkvloerse handelsruimte. Dat 

in de beschrijving in de bestreden beslissing gewag wordt gemaakt van drie delen waaruit het 

gebouw zou bestaan, doet niets af aan de vaststelling dat het project niet als 

groepswoningbouw kan worden beschouwd zoals de verzoekende partij tevergeefs tracht voor 

te houden. De verzoekende partij slaagt er dan ook niet in om aan te tonen dat de verwerende 

partij de aangehaalde bepalingen heeft geschonden doordat ze geen last heeft opgelegd met 

het oog op de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod. 

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

H. Veertiende middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 62 Omgevingsvergunningsdecreet; 

- artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering 

van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(Omgevingsvergunningsbesluit); 

- het algemeen rechtsbeginsel en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur houdende 

het recht om gehoord te worden en de plicht tot horen; 

- de hoorplicht als substantiële vormvereiste in de in het Omgevingsvergunningsdecreet 

vastgestelde beroepsprocedure; 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet; en  

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 
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De verzoekende partij hekelt het feit dat ze in het kader van de behandeling van het 

administratief beroep slechts werd gehoord via een ‘digitale hoorzitting’ waarbij de betrokken 

partijen slechts via een computerscherm met elkaar konden communiceren. Daarop stelt ze 

dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat er een aanwijsbare beslissing is waarbij de 

bevoegde overheid of de provinciale omgevingsambtenaar beslist heeft om in de zaak enkel 

schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie een hoorzitting te houden en evenmin 

dat aan haar ooit verzoek werd gedaan om af te wijken van een fysieke hoorzitting en toe te 

stemmen in een schriftelijke hoorzitting, een hoorzitting via teleconferentie of een hoorzitting 

via videoconferentie. Ze meent hiermee nooit uitdrukkelijk of stilzwijgend te hebben ingestemd. 

Voorts voert ze aan dat uit de bestreden beslissing ook niet kan worden afgeleid dat de 

schriftelijke nota en de daarin geformuleerde opmerkingen en standpunten , schriftelijke 

opmerkingen en standpunten welke ze, bij ontstentenis van een fysieke hoorzitting,  

noodgedwongen indiende, formeel en materieel betrokken werden in de besluitvorming, laat 

staan dat de daarin geformuleerde opmerkingen en standpunten beantwoord werden. 

 

2. 

De verwerende partij antwoord dat het middel wederom feitelijke grondslag mist. Ze wijst op 

het bericht dat op 30 maart 2021 aan de verzoekende partij werd verzonden, waarin ze werd 

uitgenodigd voor de digitale hoorzitting en waarin wordt aangegeven dat het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar voorafgaand zal worden bezorgd en de modaliteiten 

waaronder ze hierop kan reageren. Vervolgens wordt erop gewezen dat verzoekende partij op 

15 april 2021 het verslag werd bezorgd en dat ze op 21 april 2021 in antwoord hierop een nota 

heeft ingediend waarin de verzoekende partij zich niet beklaagt over het digitaal organiseren 

van de hoorzitting, evenals dat ze samen met haar raadsman op 22 april 2021 heeft 

deelgenomen aan de digitale hoorzitting, waarvan het verloop in de bestreden beslissing wordt 

weergegeven. 

 

Verder voert de verwerende partij aan dat nergens wordt uiteengezet welk concreet nadeel de 

verzoekende partij zou hebben ondervonden ingevolge het digitaal organiseren van de 

hoorzitting, of met andere woorden van het feit dat zij en/of haar raadsman niet fysiek ter 

plaatse de hoorzitting heeft kunnen bijwonen. Ze merkt op dat de verzoekende partij hoe dan 

ook geen voorafgaand bezwaar geuit heeft tegen het feit dat de hoorzitting digitaal zou worden 

georganiseerd. Het middel dient volgens haar in alle omstandigheden te worden verworpen bij 

gebreke aan het vereiste belang. Hoe dan ook zijn de aangehaalde bepalingen volgens haar 

niet geschonden daar de verzoekende partij wel degelijk werd gehoord en de verwerende partij 

haar beslissing heeft genomen na het horen van haar argumenten. 
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3. 

De tussenkomende partijen sluiten zich aan bij de verwerende partij. Ze geven nog aan dat de 

verzoekende partij zich naar aanleiding van en tijdens de hoorzitting niet verzette tegen de 

vorm van de hoorzitting. Ook is er volgens hen geen verplichting om een fysieke hoorzitting te 

organiseren, maar dient de vergunningverlenende overheid er, volgens de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, wel voor te zorgen dat de verzoekende partij tijdig kennis 

kreeg van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, voorafgaand aan de 

hoorzitting en dat zij er op een nuttige manier op moet kunnen reageren, waarvan niet wordt 

betwist dat dit in voorliggend geval is gebeurd. Tot slot stellen ze dat de verzoekende partij 

niet duidt op welk vlak de vergunningverlenende overheid onzorgvuldig en/of kennelijk 

onredelijk zou zijn geweest, maar zich beperkt tot louter niet-gestaafde beweringen. 

 

4. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota vooreerst dat haar belang bij het middel 

evident is, aangezien een digitaal georganiseerde hoorzitting minderwaardig blijft aan een 

fysieke hoorzitting, niettegenstaande de vandaag bestaande digitale mogelijkheden. Ze wijst 

daarbij op stress voor de onafgebroken technische storingen tijdens zulke hoorzitting, op het 

feit dat men langs een computerscherm met elkaar moet communiceren, wat een handicap is 

die ervoor zorgt dat een digitale hoorzitting nooit de kracht en efficiëntie van een fysieke 

hoorzitting kan vervangen. Daarop stelt ze dat alleen al het feit dat de wet bepaalt dat een 

fysieke hoorzitting enkel met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen door een 

schriftelijke of digitale hoorzitting kan vervangen, een overtuigend bewijs vormt hiervoor. 

 

In zoverre de verwerende partij onder verwijzing naar artikel 35 DBRC-decreet haar verwijt dit 

euvel niet te hebben opgeworpen op het eerste nuttige ogenblik, antwoordt ze dat die bepaling 

in die versie pas op 24 juni 2021 in werking is getreden, op een ogenblik waarop de hoorzitting 

waarvan in het middel de onwettigheid wordt opgeworpen reeds lang voorbij was. In zoverre 

de overige partijen aanvoeren dat er geen verplichting is om een fysieke hoorzitting te 

organiseren, stelt ze dat uit artikel 90 Omgevingsvergunningsdecreet nochtans het 

omgekeerde blijkt. In dat verband stelt ze dat uit het feit dat in toepassing van dit artikel een 

schriftelijke of digitale hoorzitting enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de partijen kan 

worden georganiseerd, niet anders kan worden afgeleid dan dat op de overheid de principiële 

verplichting rust om voor de partijen die hebben verzocht in het kader van de behandeling van 

een vergunningsaanvraag of beroep te worden gehoord een fysieke hoorzitting te organiseren. 

 

Beoordeling door de Raad 
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1. 

De verzoekende partij voert in dit middel in essentie aan dat de hoorplicht werd geschonden 

in de mate dat er zonder haar toestemming enkel een digitale hoorzitting werd georganiseerd 

en uit de bestreden beslissing niet blijkt dat met haar schriftelijke repliek op het verslag van de 

omgevingsambtenaar rekening is gehouden.  

 

2. 

Artikel 62 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“De vergunningsaanvrager alsook elke beroepsindiener kan in tweede administratieve aanleg 

vragen om gehoord te worden door: 

1° de provinciale of de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, als een advies van een 

omgevingsvergunningscommissie vereist is; 

2° de bevoegde overheid of de provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar, als een advies 

van een omgevingsvergunningscommissie niet vereist is. 

 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen inzake de organisatie van en de 

vertegenwoordiging op de hoorzitting.” 

 

In het Omgevingsvergunningsbesluit heeft de Vlaamse Regering verder uitvoering gegeven 

aan deze bepaling. In zoverre de verzoekende partij echter verwijst naar artikel 90 

Omgevingsvergunningsbesluit, moet worden opgemerkt dat deze bepaling enkel van 

toepassing is wanneer de zaak wordt behandeld volgens de vereenvoudigde 

vergunningsprocedure, hetgeen in casu niet het geval is. Niettemin moet eveneens worden 

opgemerkt dat artikel 76 Omgevingsvergunningsbesluit een aan die bepaling gelijkluidende 

inhoud bevat voor wat de behandeling volgens de gewone vergunningsprocedure betreft, 

zodat het middel geacht kan worden hieraan te zijn ontleend. Die bepaling luidt: 

 

“Als de vergunningsaanvrager of de beroepsindiener gevraagd heeft om gehoord te worden en 

het advies van een omgevingsvergunningscommissie niet vereist is, organiseert het bevoegde 

bestuur, conform artikel 62, eerste lid, 2°, van het decreet van 25 april 2014, een hoorzitting van 

de vergunningsaanvrager of de beroepsindiener met : 

1° de deputatie, een bestendig afgevaardigde die de deputatie gemachtigd heeft, de provinciale 

omgevingsambtenaar of een ambtenaar die de provinciale omgevingsambtenaar gemachtigd 

heeft, als de deputatie de bevoegde overheid is; 

2° de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, of de 

Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, de gewestelijke omgevingsambtenaar of een 

door die laatste ambtenaar gemachtigde ambtenaar van niveau A als de Vlaamse Regering de 

bevoegde overheid is. 
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Als de beroepsindiener gevraagd heeft om gehoord te worden, wordt de vergunningsaanvrager 

altijd op die hoorzitting uitgenodigd, ook als hij niet uitdrukkelijk gevraagd heeft om gehoord te 

worden. 

 

De bevoegde overheid of de provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar kan beslissen om 

de hoorzitting alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden op 

voorwaarde dat alle personen die gehoord wensen te worden, hiermee akkoord gaan. 

 

De vertegenwoordiger van het bevoegde bestuur kan afhankelijk van de agenda de spreektijd 

en het maximale aantal vertegenwoordigers van de vergunningsaanvrager of beroepsindiener 

bepalen.” 

 

Deze bepalingen vestigen een normatieve hoorplicht in graad van administratief beroep. Bij 

ontstentenis van een nadere regeling die de verplichting tot horen volledig omkadert, moet die 

normatieve hoorplicht evenwel worden aangevuld met de waarborgen die de 

vergunningverlenende overheid op grond van het beginsel van behoorlijk bestuur moet 

nakomen. Dat houdt in dat het horen nuttig moet gebeuren, wat betekent dat een betrokken 

partij beschikt over de stukken en gegevens op grond waarvan het vergunningverlenend 

bestuur over de aanvraag zal beslissen, en dat zij mondeling dan wel schriftelijk via een 

replieknota haar argumenten kan voorleggen.  

 

Een vergunningsbeslissing moet op grond van de artikelen 2 en 3 Motiveringswet, op afdoende 

wijze de redenen opgeven waarop het vergunningverlenend bestuursorgaan haar beslissing 

steunt. Die redenen moeten steunen op een zorgvuldig onderzoek van de relevante feitelijke 

en juridische argumenten van het dossier. De motiverings-, noch de zorgvuldigheidsplicht 

verplicht de verwerende partij echter om puntsgewijs de argumentatie van de verzoekende 

partij te beantwoorden. De omvang van de motiveringsplicht is afhankelijk van de inhoud, het 

belang, de pertinentie en de gedetailleerdheid van de aangevoerde argumenten.  

 

Het indienen van een replieknota op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar belet 

de verwerende partij niet om in lijn met het verslag te beslissen, voor zover uit de motivering 

afdoende blijkt waarom de argumentatie van de verzoekende partij niet aangenomen wordt. 

 

3.1 

Met een bericht op het Omgevingsloket van 30 maart 2021 worden de betrokken partijen, 

waaronder de verzoekende partij als beroepsindiener, ervan op de hoogte gesteld dat er een 

digitale hoorzitting zal worden georganiseerd op 22 april 2021. Voorafgaand aan die hoorzitting 
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worden de partijen per bericht op het Omgevingsloket van 15 april 2021 op de hoogte gesteld 

van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. 

 

De gegevens van het dossier wijzen uit dat de verzoekende partij, bij monde van haar 

raadsman, heeft deelgenomen aan de digitale hoorzitting van 22 april 2021 en er haar 

standpunt heeft toegelicht. Voorts blijkt ze haar standpunt ook schriftelijk te hebben toegelicht 

in een replieknota op het verslag van de omgevingsambtenaar aan de verwerende partij. 

 

3.2 

Uit het hiervoor vermelde bericht van 30 maart 2021 blijkt duidelijk dat er werd beslist om de 

hoorzitting digitaal te organiseren, blijkens dat bericht omwille van de maatregelen in het kader 

van Covid-19 waardoor geen fysieke hoorzittingen meer worden georganiseerd. Dergelijke 

beslissing is niet onderhevig aan enige vormvereisten en de verzoekende partij zet in dat 

opzicht nergens uiteen waarom dit niet zou volstaan in toepassing van de mogelijkheid die in 

artikel 76, derde lid Omgevingsvergunningsbesluit is voorzien. 

 

Evenmin volgt uit die bepaling dat de verzoekende partij voorafgaand om toestemming moet 

worden verzocht om de hoorzitting digitaal te kunnen organiseren. In de mate dat de 

verzoekende partij op de hoogte werd gesteld van het feit dat de hoorzitting digitaal zou worden 

georganiseerd, evenals van haar mogelijkheid om een schriftelijke repliek te bezorgen op het 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, en ze daarop heeft deelgenomen aan die 

hoorzitting, zonder voorafgaand dan wel tijdens die hoorzitting hierover enig bezwaar te laten 

gelden, kan daaruit niet anders dan worden afgeleid dat de verzoekende partij impliciet doch 

duidelijk hiermee akkoord is gegaan. 

 

Voorts toont de verzoekende partij ook op geen enkele wijze aan dat ze niet nuttig werd 

gehoord, terwijl ze haar standpunt zowel tijdens de digitale hoorzitting als in een schriftelijke 

nota heeft kunnen toelichten aan de verwerende partij. De bestreden beslissing geeft 

bovendien blijk van de inhoud van die toelichting op de hoorzitting van 22 april 2021. Een 

schending van de (normatieve) hoorplicht wordt in het licht van het voorgaande niet 

aangetoond. 

 

3.3 

Waar de verzoekende partij tot slot de motivering van de bestreden beslissing bekritiseert in 

de mate dat daaruit niet zou blijken dat met haar replieknota op het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar rekening is gehouden, slaagt ze er niet in om aan te tonen dat daarin 

enige bijzonder pertinente argumenten vervat zaten die de verwerende partij ertoe hadden 
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moeten nopen haar beslissing bijkomend te motiveren in het kader van de op haar rustende 

motiverings- en zorgvuldigheidsplicht. In de mate ze in haar betoog hekelt dat in de bestreden 

beslissing niet aanwijsbaar is dat er met haar replieknota rekening is gehouden, lijkt ze een 

puntsgewijze beantwoording ervan voor te staan, wat zoals gesteld evenwel niet vereist is. 

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

I. Vijftiende middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 63/1 Omgevingsvergunningsdecreet; 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet; en 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Ze voert aan dat nergens in het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, noch in de 

daarop gebaseerde bestreden beslissing, aanwijsbaar is dat een toetsing gebeurde van de 

omgevingsvergunningsaanvraag aan de beoordelingsgronden bepaald bij of krachtens: titel IV 

van het VCRO, titel V van het DABM, het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal 

handelsvestigingsbeleid, het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 

het natuurlijk milieu. Evenmin zou daarin aanwijsbaar zijn dat een voorstel van antwoord werd 

voorgesteld op de lange lijst van standpunten, opmerkingen en bezwaren welke door haar 

werden ingediend naar aanleiding van het eerdere openbaar onderzoek en welke zich in het 

administratief dossier bevonden en, behoudens kennisneming, noch op welke wijze door de 

verwerende partij rekening werd gehouden met het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar. Ze voegt daaraan toe dat de zorgvuldigheidsplicht, tevens de expressie 

van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat gevormd wordt door het 

“fairplaybeginsel”  ten haar aanzien, in beginsel een minimale garantie geeft dat de 

standpunten, opmerkingen en bezwaren zoals geformuleerd in het eerder openbaar 

onderzoek, op zijn minst gelezen worden en tevens zullen betrokken worden in het debat en 

in de uitoefening van het hoorrecht. Het hoorrecht wordt volgens haar anders herleid tot een 

lege doos. 
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2. 

De verwerende partij stelt vooreerst dat de verzoekende partij geen belang bij het middel heeft, 

daar het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar wordt opgesteld ten behoeve van 

de verwerende partij. Verder mist het middel volgens haar feitelijke grondslag, aangezien in 

het verslag van 13 april 2021 uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met alle elementen van 

het dossier en hierbij ook met name met de argumentatie zoals deze werd ingediend in het 

kader van het openbaar onderzoek. Uit het verslag blijkt volgens haar wel degelijk dat een 

voorstel van antwoord wordt geformuleerd op de standpunten, opmerkingen en bezwaren die 

zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek en de bestreden beslissing is totaal gestoeld 

op dit eensluidend verslag. Ze merkt vervolgens op dat enkel met betrekking tot de verticale 

infiltratiekolommen er een bijkomende voorwaarde in de uiteindelijke vergunning wordt 

voorzien. De verwerende partij geeft voorts aan dat niet ieder argument of opmerking in het 

kader van ingediende bezwaren dient te worden weerlegd of besproken, doch dat enkel dient 

te blijken dat rekening werd gehouden met de relevante bezwaren, hetgeen ook effectief is 

gebeurd. In dat verband stelt ze dat het college van burgemeester en schepenen de bezwaren 

uitdrukkelijk heeft onderzocht maar niet weerhouden en dat de provinciale 

omgevingsambtenaar en de verwerende partij zich deze argumentatie hebben eigen gemaakt 

en bovendien zelf uitdrukkelijk hebben gemotiveerd op grond van welke elementen er diende 

te worden geadviseerd respectievelijk geoordeeld dat de vergunning toch kon worden 

verleend. 

 

3. 

De tussenkomende partijen sluiten zich aan bij de argumentatie van de verwerende partij. 

 

4. 

De verzoekende partij geeft in haar wederantwoordnota nog aan dat er door haar vijf 

bezwaarschriften zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd door 

het college van burgemeester en schepenen van Landen en dat deze ‘in extenso’ werden 

gereproduceerd in het beroepschrift. Voorts haalt ze bij wijze van voorbeeld enkele bezwaren 

aan waarop geen voorstel van antwoord werd gegeven. Voorts merkt ze op dat het verslag 

van de provinciale omgevingsambtenaar tot voordeel strekt, niet enkel van de verwerende 

partij, maar ook van haar als beroepsindiener en ze dit verslag in principe een kwaliteitsvol, 

onpartijdig en onafhankelijk antwoord behoort te vinden op haar opmerkingen, standpunten en 

bezwaren zoals geformuleerd aan het college tijdens het openbaar onderzoek. Ze stelt dan 

ook een belang te hebben bij het opwerpen van de onwettigheden die bij de opmaak en het 

uitbrengen van dit verslag zijn begaan, zoals de manifeste onvolledigheid van het verslag op 
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het vlak van de opname van haar bezwaren en opmerkingen die in het kader van het openbaar 

onderzoek werden uitgebracht en een voorstel van antwoord daarop. 

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

Artikel 63/1 Omgevingsvergunningsdecreet luidt: 

 

“Als de deputatie de bevoegde overheid is en er geen advies van een 

omgevingsvergunningscommissie vereist is, maakt de provinciale omgevingsambtenaar voor 

elke beslissing over een beroep een verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. 

Het verslag toetst de aanvraag, in voorkomend geval, aan de beoordelingsgronden, bepaald bij 

of krachtens: 

1° titel IV van de VCRO; 

2° titel V van het DABM; 

3° het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid; 

4° het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

 

Het verslag omvat, in voorkomend geval, een voorstel van antwoord op de standpunten, 

opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het eventuele openbaar onderzoek. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar stelt dit verslag ter beschikking van de deputatie uiterlijk 

tien dagen voor het verstrijken van de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde 

beslissingstermijn. De deputatie geeft in haar motivering van de beslissing aan op welke wijze 

rekening wordt gehouden met het verslag. Als geen verslag wordt uitgebracht binnen de 

vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn, kan de deputatie aan de vereiste van 

een verslag voorbijgaan.” 

 

Indien geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is, voorziet deze 

bepaling dat de provinciale omgevingsambtenaar een verslag opmaakt voor elke beslissing 

over een beroep. Dit artikel bepaalt voorts de inhoud van dit verslag, waaronder in voorkomend 

geval een voorstel van antwoord op de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn 

ingediend tijdens het eventuele openbaar onderzoek, en dat de verwerende partij in haar 

beslissing moet aangeven op welke wijze rekening wordt gehouden met het verslag. 

 

Met deze bepaling wenste de decreetgever op provinciaal niveau aan te sluiten bij de figuren 

van de gemeentelijke en gewestelijke omgevingsambtenaren waarvan het bestaan en de 
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taken reeds eerder in de regelgeving werden voorzien. (Parl.St. Vl.Parl., 2016-17, nr.1149/1, 

p 29, 134 en 157.) 

 

In de mate dat in deze bepaling vereisten stelt aan het verslag op basis waarvan de 

verwerende partij haar beslissing moet nemen, moeten deze samen worden gelezen met de 

vereisten die inhoudelijk aan de beslissing over de vergunningsaanvraag worden gesteld. In 

zoverre aldus gewag wordt gemaakt van het eventuele openbaar onderzoek, bepaalt artikel 

48, §1, 6° juncto artikel 78 Omgevingsvergunningsbesluit dat de beslissing van de verwerende 

partij in voorkomend geval, een verwijzing naar de aard van de standpunten, opmerkingen en 

bezwaren moet bevatten die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek in de aanleg in 

kwestie, en de wijze waarop daarmee werd omgegaan. 

 

Er kan worden opgemerkt dat de specifieke motiveringsplicht die in voorgaande bepalingen 

vervat zit niet minder streng is dan degene die door de Motiveringswet wordt voorzien. De 

ingeroepen schending wordt bijgevolg geacht aan deze bepalingen te zijn ontleend, aangezien 

de Motiveringswet conform artikel 6 van die wet in dergelijk geval geen toepassing vindt. 

 

2. 

Anders dan de verzoekende partij het ziet, dient het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar op grond van artikel 63/1, tweede lid Omgevingsvergunningsdecreet 

slechts een voorstel van antwoord op de standpunten, opmerkingen en bezwaren te omvatten 

wanneer deze werden geuit naar aanleiding van een eventueel openbaar onderzoek in graad 

van administratief beroep. In zoverre het middel uitgaat van een andere opvatting, faalt het 

naar recht. 

 

Voorts houdt de verzoekende partij dan wel op algemene wijze voor dat in de bestreden 

beslissing niet aanwijsbaar is dat aan de beoordelingsgronden werd getoetst welke worden 

vermeld in artikel 63/1, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet, maar ze zet hierbij op geen 

enkele wijze concreet uiteen welke beoordelingsgronden dan wel ten onrechte niet zouden 

zijn afgetoetst. Waar ze met haar kritiek derhalve de handelswijze lijkt voor te staan dat de 

verwerende partij die beoordelingsgronden puntsgewijs in haar beslissing moet aangeven, 

ongeacht de relevantie ervan, geeft ze een al te extensieve invulling aan de motiveringsplicht 

die niet kan worden bijgetreden.  

 

Voorgaande leidt tot de conclusie dat de verzoekende partij er niet in slaagt om een schending 

van artikel 63/1 Omgevingsvergunningsdecreet aan te tonen. 
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3. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat de verwerende partij de relevante feitelijke en 

juridische elementen van het dossier onderzoekt, zodat zij met kennis van zaken haar 

beslissing kan nemen. De zorgvuldigheidsplicht staat er aldus aan in de weg dat de 

verwerende partij geen enkele aandacht zou besteden aan de opmerkingen, standpunten of 

bezwaren die werden ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek in eerste aanleg. 

In dat verband is de bestreden beslissing wel onderhevig aan de vereisten van de artikelen 2 

en 3 Motiveringswet, zodat de verwerende partij erin de redenen moet doen kennen waarom 

deze niet worden bijgetreden. 

 

De gegevens van het dossier wijzen uit dat de bezwaren die naar aanleiding van het openbaar 

onderzoek in eerste aanleg werden ingediend door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op 

omstandige wijze werden behandeld, zoals blijkt uit de beslissing van 27 oktober 2020 en het 

advies van 26 januari 2021 van het college van burgemeester en schepenen in graad van 

beroep, die de gemeentelijke omgevingsambtenaar daarin bijtreedt.  

 

In het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar worden de bezwaren, evenals de 

beroepsgrieven van de verzoekende partij waarin deze goeddeels worden herhaald, 

samengevat weergegeven. Aansluitend wordt daarin aangegeven dat het college van 

burgemeester en schepenen deze bezwaarschriften heeft behandeld en niet in aanmerking 

heeft genomen. De bestreden beslissing is op dit punt eensluidend met het verslag. 

 

Daarmee heeft de verwerende partij op afdoende wijze de redenen doen kennen waarom de 

bezwaren niet worden bijgetreden, waarbij ze steunt op de weerlegging ervan door het college 

van burgemeester en schepenen, op voorstel van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Bovendien blijkt op verschillende bezwaren/beroepsgrieven ook wel degelijk een antwoord te 

kunnen worden gevonden in de beoordeling van de aanvraag in de bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij betrekt die beoordeling van haar bezwaren niet in het minst in haar 

kritiek, maar blijkt met haar betoog daarentegen opnieuw een al te extensieve invulling van de 

motiveringsplicht voor te staan die niet kan worden bijgetreden. Om die reden slaagt ze er 

evenmin in om aan te tonen dat de motieven niet deugdelijk zouden zijn, noch dat de 

verwerende partij op dit punt onzorgvuldig heeft gehandeld. 

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 
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J. Zestiende middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- de artikelen 19 en 20 Omgevingsvergunningsdecreet; 

- artikel 63 Omgevingsvergunningsdecreet; 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet; en 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Ze voert aan dat ondanks haar omstandige toelichting in de bezwaren en het beroepschrift 

waarom de omgevingsvergunningsaanvraag en de project-m.e.r.-screeningsnota volgens 

haar onontvankelijk en onvolledig dienden verklaard te worden, in de bestreden beslissing 

nergens aanwijsbaar is dat de verwerende partij dit in het kader van haar devolutieve 

beoordelingsbevoegdheid heeft onderzocht, op grond waarvan zij ook voor het eerst in graad 

van beroep had dienen vast te stellen dat het dossier onontvankelijk en onvolledig was. 

 

Daarop licht ze toe dat de gemeentelijke omgevingsambtenaar naar aanleiding van het 

ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek had moeten vaststellen dat de tijdelijke 

handelsvennootschap (THV) als vennootschapsvorm sedert 1 januari 2020, dus voor de datum 

van de aanvraag op 7 juli 2020, definitief afgeschaft werd door het nieuwe Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen en dat een onbestaand persoon onmogelijk een 

ontvankelijke omgevingsvergunningsaanvraag kon indienen. Vervolgens stelt ze dat, ervan 

uitgaande dat de THV een wettelijke reconversie onderging en hierdoor op 7 juli 2020 het 

statuut had van een tijdelijke maatschap, dient vastgesteld te worden dat deze tijdelijke 

maatschap, spijts de dwingende en van openbare orde zijnde inschrijvingsplicht conform 

artikel III.49 van het Wetboek Economisch Recht, niet aanwijsbaar is in de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen. Dergelijk wordt volgens haar ook niet vermeld in de vergunningsaanvraag en 

op het betalingsbewijs van de retributie voor de aanvraag is niet aanwijsbaar wie deze 

vereffende en daardoor mogelijk als aanvrager zou kunnen worden beschouwd. Het zakelijk 

karakter van een omgevingsvergunningsaanvraag, duidelijk te onderscheiden van een 

omgevingsvergunning, kon haars inziens onmogelijk een voorwendsel uitmaken om een 

omgevingsvergunningsaanvraag van een juridisch onbestaand persoon ontvankelijk te 

verklaren. Een onontvankelijke omgevingsvergunningsaanvraag kan vanzelfsprekend niet 

leiden tot een wettige omgevingsvergunning. 



 

RvVb - 68 

 

Voorts stelt ze dat uit geen enkele passage in de bestreden beslissing kan afgeleid worden 

dat door de gemeentelijk omgevingsambtenaar en de verwerende partij – in graad van beroep 

– enige toetsing van de aanvraag aan de selectiecriteria van Bijlage II bij het DABM werd 

uitgevoerd. Ze meent dat de door de gemeentelijk omgevingsambtenaar gebruikte 

screeningsparagraaf een loutere stijlfiguur vormt en geen blijk geeft van een eigen onderzoek  

van de potentiële milieueffecten van het aangevraagde project, waardoor aldus niet voldaan 

is aan de onderzoeks- en motiveringsplicht zoals opgelegd bij artikel 2, §§6 en 7 van het 

Project-MER-besluit. Dit is des te meer het geval nu de zogenaamde “ingediende m.e.r.- 

screeningsnota” niet eens aanwijsbaar is in het aanvraagdossier en aldus de velden in de 

beweerde ingediende screeningsnota die betrekking hebben op de m.e.r.-screening 

bezwaarlijk konden ingevuld zijn. Door de devolutieve werking moest het onderzoek van de 

aanvraag worden overgedaan door de verwerende partij, zonder gebonden te zijn door de 

beslissing van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, maar dit gebeurde volgens haar niet. 

 

Vervolgens voert ze de schending van artikel 4.3.3, §1 VLAREMA aan doordat een 

sloopopvolgingsplan deel moest uitmaken van het dossier, waaraan formeel wel werd voldaan, 

doch niet inhoudelijk. Aan het objectief dat met deze bepaling wordt nagestreefd wordt niet 

voldaan, namelijk om de vergunningverlenende overheid in staat stellen om specifiek, voor 

elke bouwwerf, te beschikken over een dergelijk plan waarin specifieke aanbevelingen en 

advies aanwijsbaar zijn om selectieve sloopvoorwaarden op te leggen in het belang van de 

gezondheid en van de veiligheid van de omwonenden. De verzoekende partij haalt aan dat uit 

het verslag van de deskundige van 4 juli 2019, onderdeel van het dossier, blijkt dat de opmaak 

van dit plan gebeurde op 15 mei 2019, terwijl het plaatsbezoek (met veldonderzoek) ”met het 

oog op de opmaak van een sloopopvolgingsplan voor de volledige site” gebeurde op 17 mei 

2018, 12/18 en 29 juni 2018 en tenslotte op 27 juni 2019. Ze wijst op de aanwezige 

asbestproblematiek en acht de algemene benadering in dat verband in de beslissing van het 

college van burgemeester en schepenen, waarin werd gesteld dat uit het plan bleek dat er 

gebouwen gesloopt worden met asbesthoudend materieel en dat daardoor acht dient geslagen 

te worden op de voorwaarden welke in de algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne zijn opgenomen, onaanvaardbaar. 

 

Aansluitend wijst er ze erop dat uit het dossier ook blijkt dat een gedeelte van de gebouwen 

op de site op 1 juli 2019 instortte en op 2 juli 2019 een bevel van de waarnemend burgemeester 

werd gegeven om een gedeelte van de gebouwen, om veiligheidsredenen en met het oog op 

de afvoer van het puin, te slopen. In het sloopopvolgingsplan bij de aanvraag, met een laatste 

onderzoek op 27 juni 2019, werd dan ook geen rekening gehouden met de nieuwe toestand 
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die hierdoor ontstond, waarbij ze aangeeft dat een veldonderzoek na de instorting van 1 juli 

2019 op zijn minst onontbeerlijk was. Het plan bij de aanvraag had geen actueel karakter en 

was dus niet dienstig voor de beoordeling van de aanvraag en de precieze inschatting en 

beoordeling van de nog aanwezige risico’s door de asbestproblematiek en haar gevaren. Ze 

besluit dat de aanvraag door deze omstandigheid alleen al onontvankelijk en onvolledig diende 

verklaard te worden, desgevallend voor het eerst in graad van beroep. 

 

2. 

De verwerende partij stelt dat de aanvraag op een deugdelijke en afdoende wijze werd 

onderzocht door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op 27 juli 2020 en dat de in het middel 

opgeworpen argumentatie geen afbreuk kan doen aan deze ontvankelijk- en 

volledigheidsverklaring. De verzoekende partij roept volgens haar ook niet de schending in 

van de betreffende voorschriften van het Omgevingsvergunningsbesluit. Verder wijst ze erop 

dat de omgevingsvergunning conform artikel 78, §1, Omgevingsvergunningsdecreet ook een 

zakelijk karakter heeft en wordt verleend onder voorbehoud van de burgerlijke rechten die 

betrekking hebben op het onroerend goed. Dat de aanvraag toentertijd werd ingediend door 

een THV lijkt geen probleem volgens haar, temeer daar deze rechtsfiguur alsdan ook geen 

rechtspersoonlijkheid had. Voorts heeft de gemeentelijke omgevingsambtenaar volgens haar 

op basis van de vereiste documenten en gegevens kunnen oordelen dat de aanvraag geen 

milieueffectenrapport diende te bevatten, daar er geen aanzienlijke negatieve effecten worden 

gegenereerd, en op die basis de aanvraag volledig kunnen verklaren. Wat het 

sloopopvolgingsplan betreft en de vermeende schending van artikel 4.3.3, §1 VLAREMA, moet 

volgens haar tevens worden vastgesteld dat het middelonderdeel feitelijke grondslag mist,  

waarbij ze verwijst naar passussen uit de vergunningsbeslissing  in eerste aanleg van 27 

oktober 2020. 

 

3. 

De tussenkomende partijen sluiten zich aan bij het standpunt van de verwerende partij. 

 

4. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij in verband met de vennootschapsvorm 

nog dat artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen bepaalt dat vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen 

van dit wetboek van toepassing zijn. Artikel 1:5 WVV legt aan elke rechtspersoon de plicht op 

om, ter bescherming van derden zoals de verzoekende partij, haar exacte hoedanigheid en 

rechtsvorm bekend te maken, en dit volgens de artikelen 2:20 en 2:29 WVV op elk stuk dat 

uitgaat van de rechtspersoon. Ze stelt zich reeds beklaagd te hebben over het feit dat ze nooit 



 

RvVb - 70 

werd geïnformeerd of informatie bekwam over de exacte identiteit van de persoon of de 

rechtspersoon van wie de omgevingsvergunningsaanvraag uitging, hetgeen moet toelaten na 

te gaan in welke mate kan gecontroleerd worden of deze persoon de eventuele vergunning 

wel kan uitvoeren en een belang had bij de aanvraag. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In dit middel voert de verzoekende partij in essentie drie redenen aan waarom de aanvraag 

volgens haar onontvankelijk dan wel onvolledig diende te worden verklaard, met name (i) 

omdat de aanvraag werd ingediend door een juridisch onbestaande, minstens niet 

identificeerbare rechtspersoon, (ii) omdat er geen aanwijsbare m.e.r.-screeningnota is en in 

die zin dat er geen toetsing van de aanvraag aan de selectiecriteria van Bijlage II bij het DABM 

werd uitgevoerd en (iii) omdat er geen actueel sloopopvolgingsplan bij de aanvraag zit. 

 

2. 

Het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag gaat gepaard met een onderzoek door 

de bevoegde overheid in eerste aanleg, dan wel door de omgevingsambtenaar van het 

betrokken bestuursniveau, naar de ontvankelijkheid en volledigheid ervan (artikel 19 

Omgevingsvergunningsdecreet). Bevat de aanvraag een project-m.e.r.-screeningsnota, dan 

wordt deze eveneens onderzocht en op basis daarvan beslist of er over het project een 

milieueffectrapport moet worden opgesteld. (artikel 20 Omgevingsvergunningsdecreet) 

 

Indien de aanvraag volledig en ontvankelijk wordt verklaard, zoals in voorliggend geval bij 

beslissing van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 27 juli 2020 is gebeurd, neemt de 

inhoudelijke beoordeling ervan een aanvang. Onverminderd die beslissing van de 

omgevingsambtenaar, behoort de ontvankelijkheid en de volledigheid van de aanvraag in dat 

kader evenwel nog steeds tot de beoordelingsbevoegdheid van het bevoegde bestuur. In dat 

verband blijkt het college van burgemeester zich in haar vergunningsbeslissing van 27 oktober 

2020 aan te sluiten bij het oordeel van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, ook voor wat 

betreft de weerlegging van de bezwaren die de verzoekende partij in dat verband tijdens het 

openbaar onderzoek heeft geuit. 

 

Naar aanleiding van het administratief beroep dat de verzoekende partij tegen die beslissing 

heeft aangetekend, dient de verwerende partij de omgevingsvergunningsaanvraag opnieuw in 

haar totaliteit te onderzoeken en dus met begrip van een onderzoek naar de ontvankelijkheid 

en de volledigheid ervan. (artikel 63 Omgevingsvergunningsdecreet)  
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3. 

Inzake de milieueffectrapportage blijkt uit de gegevens van het dossier dat het project als een 

stadsontwikkelingsproject ressorteert onder rubriek 10, b) van bijlage III bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 

projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (Project-MER-besluit). De aanvraag bevat 

een project-m.e.r.-screeningsnota onder de vorm van een invulling van de verschillende 

relevante effectcategorieën zoals die daartoe op het Omgevingsloket worden voorzien. In 

zoverre de verzoekende partij in haar uiteenzetting de aanwezigheid van een screeningnota 

betwist, mist het middel feitelijke grondslag. 

 

Ingevolge de devolutieve werking van het beroep en de plicht tot een onderzoek van de 

aanvraag in haar totaliteit, kwam het aan de verwerende partij toe – als bevoegde 

vergunningverlenende overheid in graad van beroep – om aan de hand van deze 

screeningsnota te beoordelen of voor het project al dan niet een milieueffectenrapport moet 

worden opgesteld, rekening houdend met de criteria die daartoe in bijlage II bij het decreet van 

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) worden aangereikt. 

In de mate dat de verzoekende partij haar kritiek richt tegen de beslissing van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg, 

kan dit derhalve niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden. In de bestreden 

beslissing wordt door de verwerende partij onder de zogenaamde screeningsparagraaf het 

volgende overwogen: 

 

“… 

c) MER-screening 

In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 dient er voor de 

aanvraag een project-MER-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-MER-besluit). Een 

project-MER-screeningsnota volgens het modelformulier maakt deel uit van het 

aanvraagdossier. In deze nota zijn de mogelijke effecten van het project op de omgeving 

onderzocht. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de disciplines mobiliteit, trillingen, bodem, 

water en emissies. 

 

Zo wordt onder andere gesteld dat een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per 

woongelegenheid op de betrokken locatie zeker voldoende is en dat de parkeerbehoefte niet 

wordt afgewenteld op het openbaar domein. Daarnaast wordt gesteld dat er een fietsenstalling 

wordt ingericht met eveneens een ratio van 1,03 fietsen per kopkussen en dat openbaar vervoer 

in de nabije omgeving is. Tijdens de werken kunnen er volgens de nota wel effecten zijn met 
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betrekking tot geluids- en trillingshinder, maar deze zouden zich beperken tot de duur van de 

werken en hiervoor mag in een stedelijke omgeving een grotere tolerantie verwacht worden. 

Uit deze projectscreening kan geconcludeerd worden dat met het voorliggend project geen 

significante negatieve milieueffecten te verwachten zijn voor mens en milieu. 

…” 

 

Aansluitend kan nog worden opgemerkt dat de regelgeving overigens niet de verplichting 

oplegt om het onderzoek naar de milieueffecten van het project onder een aparte 

screeningsparagraaf op te nemen, niettegenstaande dit omwille van de duidelijkheid van de 

beoordeling wel aangewezen kan zijn. Het gevolg hiervan is dat het onderzoek naar de 

milieueffecten ook kan blijken uit, dan wel kan worden aangevuld met, de overwegingen die 

elders in de bestreden beslissing worden opgenomen maar niettemin duidelijk relevantie 

vertonen voor die beoordeling. In voorliggend geval blijkt dit inzonderheid het geval voor de 

beoordeling van de effecten op de mobiliteit en het watersysteem, waarop bij de beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening uitgebreid wordt ingegaan. Dat de verwerende partij zich in 

haar beoordeling steunt op de motivering in de project-m.e.r.-screeningsnota is overigens 

inherent aan het gegeven dat ze haar beoordeling van de milieueffecten overeenkomstig de 

toepasselijke regelgeving aan de hand van die nota moet voeren, hetgeen op zich dan ook 

geenszins strijdt met haar onderzoeksplicht volgens artikel 2, §§6-7 Project-MER-besluit. 

 

In het licht van het voorgaande kan de verzoekende partij met haar betoog er niet van 

overtuigen dat de verwerende partij de relevante milieueffecten van het project niet heeft 

onderzocht, laat staan dat de aanvraag onvolledig of onontvankelijk diende te worden 

verklaard omwille van redenen die verband houden met de milieueffectrapportage. 

 

4. 

De verzoekende partij staat in dit middel voorts de onontvankelijkheid van de 

vergunningsaanvraag voor omdat deze werd ingediend door een juridisch niet bestaande 

persoon.  

 

Vooreerst dient samen met de verwerende partij te worden opgemerkt dat niet kan worden 

ingezien op welke wijze de verzoekende partij hierdoor enig nadeel heeft geleden dan wel 

welk voordeel ze hieruit zou kunnen putten. Omwille van het zakelijk karakter van een 

omgevingsvergunning en het feit dat deze wordt verleend onder voorbehoud van burgerlijke 

rechten (artikel 78 Omgevingsvergunningsdecreet), vormt de uitvoerbaarheid van de 

vergunning in beginsel geen zaak van de vergunningsprocedure noch dient een aanvrager 

enig “belang” aan te tonen zoals de verzoekende partij voorhoudt.  
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Ten overvloede wordt opgemerkt dat het betoog van de verzoekende partij evenwel evenmin 

kan overtuigen. Een tijdelijke handelsvennootschap, dan wel de tijdelijke maatschap als 

aanleunende vennootschapsvorm onder het WVV, kent geen rechtspersoonlijkheid. Derhalve 

zijn de rechtshandelingen in naam van deze vennootschap rechtstreeks voor rekening van de 

constituerende vennoten. Zoals vastgesteld bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de 

tussenkomst zijn de eerste en tweede tussenkomende partijen dan ook te beschouwen als de 

houders van de bestreden vergunning, niettegenstaande ze werd aangevraagd onder de naam 

van de tijdelijke handelsvennootschap die ze samen vormden. 

 

Aansluitend dient opgemerkt dat het betoog van de verzoekende partij onder dit middel 

overigens tegenstrijdig, minstens inconsequent voorkomt ten aanzien van haar betoog onder 

het twaalfde middel. Daarin geeft ze immers aan kennis te hebben van het feit dat de eerste 

en tweede tussenkomende partijen eigenaars zijn van de aanvraagpercelen, en dat ze in 

functie van haar bezwaar in verband met de toepasselijkheid van de 

verkavelingsvergunningsplicht hiervan reeds tijdens de vergunningsprocedure op de hoogte 

was, zodat ze zelf reeds de ernst van haar kritiek in onderhavig middel daarmee ondermijnt. 

 

Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid heeft eveneens tot gevolg dat de verwijzing naar de 

artikelen 2:20 en 2:29 WVV overigens niet dienstig is, aangezien deze zich bevinden onder 

“Boek 2 Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek” 

waarvan het toepassingsgebied conform artikel 2:1 WVV beperkt is tot alle rechtspersonen 

geregeld in dit wetboek. 

 

Het voorgaande toont aan dat het betoog van de verzoekende partij met betrekking tot dit 

aspect overtuigingskracht mist en dan ook niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing 

kan leiden.  

 

5. 

Ten slotte meent de verzoekende partij dat de aanvraag onontvankelijk en onvolledig diende 

te worden verklaard omdat het bij de aanvraag gevoegde sloopopvolgingsplan niet actueel is. 

 

Artikel 4.3.3, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling 

van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen (VLAREMA) bepaalt wanneer een sloopopvolgingsplan vereist is. Artikel 4.3.3, §2 

VLAREMA regelt voorts de inhoud van het sloopopvolgingsplan. Het plan omvat de 

identificatie van de werf en de lijst van de afvalstoffen die bij de afbraak vrijkomen. Het vermeldt 
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per afvalstof de benaming, de bijbehorende EURAL-code, de vermoedelijke hoeveelheid (in 

m³ of in ton), de plaats in het gebouw waar de afvalstof vrijkomt en de verschijningsvorm, en 

de wijze waarop de afvalstof in overeenstemming met artikel 4.3.2 van het besluit tijdens de 

sloop selectief ingezameld, opgeslagen en afgevoerd wordt. Zoals bepaald in artikel 4.3.3, §3 

VLAREMA, maakt het sloopopvolgingsplan deel uit van het dossier van de 

vergunningsaanvraag. 

 

Het wordt niet betwist dat de bij de aanvraag een sloopopvolgingsplan werd gevoegd. Wel is 

de verzoekende partij dus van mening dat deze niet langer actueel is en om die reden tot de 

onontvankelijkheid of de onvolledigheid van de aanvraag moest doen besluiten. Ze steunt haar 

betoog op het feit dat een deel van de panden op de aanvraagpercelen, op bevel van de 

waarnemend burgemeester van Landen, reeds voorafgaand aan het indienen van de 

aanvraag werden gesloopt. 

 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat een deel van de panden op 1 juli 2019 

deels is ingestort en dat de waarnemend burgemeester van Landen bij besluit van 2 juli 2019, 

wegens instortingsgevaar en met het oog op de afvoer van het puin, tot de gedeeltelijke sloop 

hiervan heeft bevolen. In het besluit wordt de omvang van de bevolen gedeeltelijke sloop 

aangegeven en vervolgens gesteld: 

 

“…  

- de sloop van bovenvermelde werken nadien volgens de omgevingsvergunning uit te voeren 

dat in beroep aanhangig is bij de deputatie van de provincie Vlaams Brabant;  

- lndien de omgevingsververgunning in beroep wordt geweigerd of wordt ingetrokken door de 

aanvrager moet er een nieuwe omgevingsaanvraag voor de sloop worden ingediend bij de 

dienst Omgeving van de stad landen; 

…” 

 

Nadat aan de in dit besluit vermelde aanvraag werd verzaakt, zoals reeds werd aangegeven 

in de feitenuiteenzetting, werd op 7 juli 2020 de aan de bestreden beslissing onderliggende 

aanvraag ingediend. 

 

Het is correct dat bij deze aanvraag een sloopopvolgingsplan is gevoegd dat werd opgemaakt 

voor de situatie zoals die bestond voorafgaand aan de gedeeltelijke sloop in functie van 

voormeld bevel van 2 juli 2019. In het licht van het doel van dergelijke plan, is de Raad evenwel 

van oordeel dat deze verandering in de feitelijke situatie op het terrein niet noodzakelijkerwijze 

tot gevolg heeft dat het als gebrekkig moet worden beschouwd, in die mate dat het als zodanig 
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gelijk kan worden gesteld met een gebrek aan dergelijk plan, laat staan dat dit onvermijdelijk 

tot de onontvankelijkheid of de onvolledigheid van de aanvraag zou moeten leiden.  

 

Het sloopopvolgingsplan is een instrument om de selectieve sloop en de selectieve inzameling 

van de vrijgekomen afvalstoffen op de werf te stimuleren. Hergebruik en recyclage zijn gebaat 

met de selectieve inzameling van de vrijgekomen afvalstoffen op de werf in zuivere fracties. 

Het feit dat een deel van de in het plan geïnventariseerde gebouwen en bijhorende afvalstoffen 

reeds zijn gesloopt en afgevoerd, heeft geen impact op de inventarisatie en uitvoering van de 

sloop van de nog resterende gebouwen en bijhorende afvalstoffen op het terrein en dus op de 

deugdelijkheid van het sloopopvolgingsplan voor zover nog relevant voor de aanvraag. 

Minstens toont de verzoekende partij niet met concrete gegevens aan waarom het plan de 

beoogde doelstelling voor de aanvraag niet meer kan bereiken. 

 

In zoverre de verzoekende partij overigens haar belang bij het aanvoeren van dit 

middelonderdeel steunt op risico’s verbonden aan de astbestproblematiek die aan de sloop 

van de gebouwen gerelateerd is, maakt zij niet aannemelijk dat er in dat verband een 

bijzondere taak voor de verwerende partij – als vergunningverlenende overheid – weggelegd 

is bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Het betreft immers risico’s die uitsluitend 

verbonden zijn met de uitvoering van de vergunde sloopwerken, in die zin dat deze zich niet 

voordoen wanneer het verwijderen van het asbest, als onderdeel van de sloopwerken, volgens 

de regels van de kunst gebeurt, zoals klaarblijkelijk ook wordt aangegeven in het bijgevoegde 

sloopopvolgingsplan. Indien mocht blijken dat zich toch schade zou manifesteren bij de 

uitvoering, dient de verzoekende partij zich in voorkomend geval te wenden tot de bevoegde 

burgerlijke rechter of de handhavende (milieu)instantie. Een en ander raakt in dat verband 

evenwel niet aan de wettigheid van de bestreden vergunningsbeslissing. 

 

6. 

Het middel wordt verworpen. 

IX. Kosten 

De kosten van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partij gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij. (artikel 21, §7 

en artikel 33 DBRC-decreet). 
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Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partijen te 

laten. Ze beslissen zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaan voor hun 

eigen kosten. Anders bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure 

verzwaart voor de verzoekende en de verwerende partij. 
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X. Beslissing  

1. De tussenkomst van NOVAN bv en KKMC bv is ontvankelijk. De tussenkomst van  

NOVAN-KKMC THV is niet ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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 drie 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 300 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partijen. 

 

 

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

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De dienstdoend voorzitter van de tweede 

kamer, 

Margot DEPRAETERE Ann CARETTE 
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