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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

TUSSENARREST 

 

van 28 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-0993  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0878-A 

 

 

Verzoekende partij DEINZE KOOPCENTER bv 

 

vertegenwoordigd door advocaten Pieter VAN ASSCHE en 

Sander KAÏRET met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Koning 

Albertlaan 128 

 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met zetel te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

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

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 24 juni 2021, waarmee aan de 

aanvrager een omgevingsvergunning wordt verleend voor het aanleggen van voetbalvelden in 

kunstgras en aanhorigheden (omgevingsnummer: 2021032012). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Deinze van 23 maart 2021 

niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9800 Deinze aan de Brielmeersen z.n. en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie A, nummers 563K, 564F, 570W, 571A, 1102A en 1102F. 
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II. Rechtspleging 

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

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 12 mei 2022. Ze hebben ingestemd 

met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak (artikel 85, §3 

Procedurebesluit). 

III. Feiten 

1. 

Op 1 maart 2021 vraagt de aanvrager een omgevingsvergunning aan voor de aanleg van 

kunstgrasvelden gelegen in Deinze aan de Brielmeersen z.n.. 

 

Het projectgebied sluit aan bij het recreatieve, provinciaal domein ‘Brielmeersen’, in een 

omgeving waarin eveneens een atletiekstadion en het voetbalstadion van KMSK Deinze zich 

bevinden. 

 

Het aangevraagde project beoogt in hoofdzaak de aanleg van vier sportvelden in kunstgras 

en de aanhorigheden daarbij. Deze aanhorigheden omvatten onder meer verlichtingspalen, 

omheiningen en verhardingen. De aanleg van de sportvelden vereist in eerste instantie het 

verwijderen van de bestaande sportvelden in het projectgebied alsook het rooien van 22 

hoogstammige bomen en een deel van een bos. 

 

De percelen liggen in ‘gebied voor dagrecreatie’ (gewestplan ‘Oudenaarde’). Ook de overdruk 

‘bestaande hoogspanningsleidingen’ is volgens het voormelde gewestplan van toepassing op 

deze percelen. De percelen liggen ook  in ‘zone voor dagrecreatie’ en ‘zone voor bouwvrije 

dagrecreatie’ (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brielmeersen’; hierna: RUP 

Brielmeersen).  

 

2. 

Op 12 maart 2021 legt een toezichthoudende ambtenaar van het Agentschap Natuur en Bos 

met onmiddellijke ingang bestuurlijke maatregelen op aan de aanvrager vanwege het 

ontbossen van bosgedeeltes zonder omgevingsvergunning. Deze bestuurlijke maatregelen 
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omvatten het staken van niet vergunde werken en het aanvragen van een 

omgevingsvergunning voor de ontboste bosgedeeltes.  

 

3. 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

De aanvrager verzoekt op 17 maart 2021 om een wijziging van de aanvraag in verband met 

een boscompensatie. Het college van burgemeester en schepenen van Deinze aanvaardt op 

18 maart 2021 de gewijzigde aanvraag. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Deinze verleent op 23 maart 2021 een 

omgevingsvergunning aan de aanvrager.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 23 april 2021 bestuurlijk beroep aan bij 

de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 8 juni 2021 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Na de hoorzitting van 15 juni 2021 verklaart de verwerende partij het beroep op 24 juni 2021 

ongegrond en verleent een omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Heropening van de debatten 

1. 

De verzoekende partij brengt de Raad op 17 juni 2022 op de hoogte van het feit dat de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State - na de inberaadname van onderhavige zaak -  

met een arrest van 16 juni 2022 met nummer 254.022 het RUP Brielmeersen heeft vernietigd.  

 

Volgens de verzoekende partij is de thans bestreden beslissing verleend op het basis van dit  

RUP Brielmeersen, zodat het arrest van de Raad van State van belang is bij de beoordeling 

van onderhavige zaak “in het licht van artikel 159 GW”.  
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2. 

De vernietiging van het RUP Brielmeersen door de Raad van State impliceert dat dit ruimtelijk 

uitvoeringsplan met terugwerkende kracht is verdwenen uit het rechtsverkeer en dus moet 

worden geacht nooit te hebben bestaan. 

 

Op het eerste gezicht betrekt de verwerende partij het RUP Brielmeersen in de bestreden 

beslissing onder meer bij de beoordeling van de te volgen vergunningsprocedure, de 

planologische verenigbaarheid van de aanvraag en de overeenstemming van het 

aangevraagde project met de goede ruimtelijke ordening.  

 

Daaruit vloeit op het eerste gezicht voort dat de bestreden beslissing onder meer steunt op het 

-  intussen vernietigde - RUP Brielmeersen. In het licht daarvan kan de retroactieve vernietiging 

van dit ruimtelijk uitvoeringsplan eveneens gevolgen hebben voor de beoordeling van het 

beroep tot nietigverklaring tegen de bestreden beslissing. 

 

3. 

Om een goede rechtsbedeling te vrijwaren is het aangewezen om de debatten te heropenen 

teneinde aan de partijen de kans te geven om standpunt in te nemen over de onder titel IV, 

randnummer 1 en 2 gedane vaststellingen. 
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V. Beslissing  

1. De debatten worden heropend. 

 

De voorzitter van de vijfde kamer roept op grond van artikel 85 van het Procedurebesluit 

de partijen op om te verschijnen op de zitting waarop de vordering tot vernietiging wordt 

behandeld.  

 

De zitting van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal plaatsvinden op 20 oktober 

2022 om 13u30 in de zaal Suetens, Ellipsgebouw, B-toren (gelijkvloers), Koning Albert II-

laan 35, 1030 Brussel.  

 

Het administratief dossier en de overtuigingsstukken kunnen elke werkdag op de griffie 

worden geraadpleegd en dit tot vijf werkdagen vóór de zitting. 

 

2. De Raad nodigt de verzoekende partij uit om binnen een termijn van dertig dagen, die 

ingaat de dag na de betekening van het tussenarrest, de Raad en de verwerende partij 

een aanvullende nota te bezorgen met betrekking tot de onder titel IV van dit arrest gedane 

vaststellingen. 

 

De Raad verleent aan de verwerende partij de mogelijkheid om een eventuele replieknota 

op te stellen en deze binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de 30ste dag 

na de dag van de betekening van het tussenarrest, aan de Raad en de verzoekende partij 

te bezorgen. 

 

3. De beslissing over de kosten wordt uitgesteld tot een uitspraak over de vordering tot 

vernietiging. 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 28 juli 2022 door de vijfde kamer. 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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