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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 12 januari 2023 met nummer RvVb-A-2223-0409  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0348-A 

 

Verzoekende partij ART ASSIST vzw 

 

vertegenwoordigd door Mr. Johnny MAESCHALCK met 

woonplaatskeuze te 1700 Dilbeek, Eikelenberg 20 

 

Verwerende partij de provincie LIMBURG, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 1 

 

Tussenkomende partij 

 

Johan CREETEN 

 

vertegenwoordigd door Mr. Wim MERTENS met 

woonplaatskeuze te 3580 Beringen, Paalsesteenweg 81 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 4 januari 2022 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 25 november 2021, waarmee aan de 

verzoekende partij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het bouwen van een 

moederserre (omgevingsnummer: 2021000264). 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Borgloon 

van 1 juni 2021 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 3840 Borgloon aan een niet nader bepaalde straat en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 1, sectie E, nummer 197A. 
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II. Rechtspleging  

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

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

wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 8 

november 2022. 

 

Advocaat Johnny MAESCHALCK voert het woord voor de verzoekende partij. Advocaat Lars 

MOTMANS loco advocaat Wim MERTENS voert het woord voor de tussenkomende partij. De 

verwerende partij verschijnt schriftelijk. 

III. Feiten 

1. 

De verzoekende partij is de culturele organisatie die de werken en initiatieven van kunstenaar 

Gert ROBIJNS ondersteunt. Deze aanvraag heeft volgens de beschrijvende nota tot doel een 

“kunstruimte” te bouwen, om daardoor een “creatieplek voor ruimtelijke kunst” te plaatsen 

middenin het landschap, in een directe relatie met natuur en landbouw. Het gaat om een 

“serre-achtige bouw” van glas en aluminium. De beschrijvende nota beklemtoont het 

“monumentale karakter” en de “allure van een megasculptuur”. De verzoekende partij spreekt 

over de “moederserre”, omdat ze een “artistieke broedplaats” wordt, namelijk een “originele 

ruimte voor productie en presentatie van kunst” gekoppeld aan natuur en landbouw. 

 

Volgens het inrichtingsplan wordt één toilet, een technische ruimte en een keukenblok 

geplaatst. Het grondplan vermeldt eveneens dat de ruimte als een geheel wordt ingeplant met 

ruimte voor maximum 305 personen. Het gebouw wordt 8,5 m breed en 40 m lang en krijgt 

een kroonlijsthoogte van 3,20 m en een nokhoogte van 5,30 m. Achteraan wordt het gebouw 

1,60 m ingegraven. Voor het gebouw wordt een terras van 35 m² voorzien. Rondom het 

gebouw wordt het terrein aangevuld tot tegen het glas.  

 

Een derde van de “constructie” zal worden voorbehouden aan innovatieve teelt van groenten, 

vruchten en kruiden. Een deel daarvan zal volgens de verzoekende partij interessante 

plantaardige vormen opleveren die in een volgend serresegment in bronzen sculpturen kunnen 

worden omgezet. Het grootste deel van de moederserre en de rest van het terrein zullen 
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uitnodigen tot “artistieke productie en presentatie” in relatie met landschap en landbouw. De 

moederserre moet onder meer “aan kunstenaars die later mee in het project treden” duidelijk 

maken, hoeveel verbeelding, creativiteit en variatie mogelijk zijn op de thematiek van natuur 

en milieu. 

 

2. 

Met een brief van 14 juni 2018 bepleit de verwerende partij bij de Vlaamse minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel om voor het kunstproject van de verzoekende partij middelen in te 

zetten van het Fonds voor Culturele Infrastructuur die voor Kunst in Open Ruimte bestemd 

zijn.  

 

Met een Ministerieel Besluit van 17 juli 2019 wordt aan de verzoekende partij voor haar project 

een investeringssubsidie toegekend voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.  

 

Met een besluit van 1 oktober 2019 “herbevestigt” het college van burgemeester en schepenen 

van de stad Borgloon “haar engagementen voor 2019 en 2020 in het kader van de eerdere 

voorstellen met betrekking tot het participeren in het RESET-project van kunstenaar Gert 

Robijns” en voorziet het de nodige budgetten. Met hetzelfde besluit wordt “toelating” verleend 

om een kunstwerk te realiseren op het perceel waarop de bestreden beslissing betrekking 

heeft. 

 

Met een proces-verbaal van 1 oktober 2020 werd aan de verzoekende partij een stakingsbevel 

opgelegd, wegens het zonder vergunning doorvoeren van een reliëfwijziging en het oprichten 

van een kunstserre op het perceel waarop de bestreden beslissing heeft. Met een brief van 26 

oktober 2020 vraagt het college van burgemeester en schepenen van de stad Borgloon 

duidelijkheid over het al dan niet vergunningsplichtig karakter van het project en spreekt het 

haar steun uit over dit project bij de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, 

Energie en Toerisme. 

 

3. 

Op 3 januari 2021 vraagt de verzoekende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

bouwen van een moederserre gelegen in 3840 Borgloon aan een niet nader bepaalde straat 

maar kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie E, nummer 197A. 

 

Het perceel ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (gewestplan ‘St. Truiden-

Tongeren’). 
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Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 10 maart 2021 tot en met 8 april 2021 worden 

vier bezwaarschriften ingediend. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 25 maart 2021 ongunstig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Borgloon weigert op 1 juni 2021 een 

omgevingsvergunning aan de verzoekende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 5 juli 2021 bestuurlijk beroep aan bij de 

verwerende partij. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 16 september 2021 opnieuw ongunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 18 oktober 2021 om het 

beroep niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Na de hoorzitting van 19 oktober 2021 dient de verzoekende partij op 28 oktober 2021 een e-

mail en brief in, met als bijlage een reactie van de architect op het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar.  

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 25 november 2021 ongegrond en weigert een 

omgevingsvergunning. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Ontvankelijkheid van de tussenkomst  

Standpunt van de partijen  

1. 

De tussenkomende partij zet het belang bij haar tussenkomst als volgt uiteen: 

 

“… 

Tussenkomende partij heeft eigendommen die grenzen aan het aanvraagperceel en gelegen 

zijn rondom datzelfde perceel. 

 

Het aangevraagde past alleszins niet in de ‘in de omgeving bestaande toestand’. De 

onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door open landschap en de afwezigheid van 
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bebouwing. Dit logischerwijze volgende uit de gewestplanbestemming ‘landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied’ 

 

Dit heeft een directe impact op het beeld van de onmiddellijke omgeving met bijgevolg dus ook 

voor de percelen van tussenkomende partij. De vergunningsaanvraag was nooit inpasbaar in 

deze omgeving. 

 

Ten tweede betekent de realisatie van het aangevraagde een bovenmatig hinderende impact 

op de mobiliteit. Dit valt te verantwoorden uit diverse mediaberichten omtrent de zeer grote 

verkeersimpact die veroorzaakt werd door de realisatie van een andere kunstproject genaamd 

‘doorkijkkerkje’ – ‘Reading between the lines’, van het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh. 

Dit kunstwerk bevindt zich vlakbij het aanvraagperceel en gebiedt het gebruik van het zelfde 

wegenstelsel. Op hierna vermelde afbeelding zijn zowel het doorkijkkerkje als het 

aanvraagperceel te zien. 

… 

De burgemeester heeft zelfs een aparte verkeersreglementering moeten aannemen n.a.v. de 

bovenmatige verkeersdrukte veroorzaakt door het doorkijkkerkje. Er werden hierbij dringende 

en noodzakelijke maatregelen genomen. De leefbaarheid was er dus al sterk op achteruit 

gegaan met de nodige klachten. 

Een constructie toelaten die bijkomend publiek zal trekken, zal leiden tot een ondragelijke 

mobiliteitslast voor tussenkomende partij. 

…” 

 

2. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij zich “vragen” bij de “ontvankelijkheid 

van het verzoek tot tussenkomst en het belang op zich” als betrokken publiek van de 

tussenkomende partij en wijst erop dat de tussenkomende partij noch een beroep, noch een 

rijksregisternummer heeft vermeld. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Op grond van artikel 105, §4 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: OVD) kan iedere persoon, vermeld in artikel 105, §2 OVD, 

tussenkomen in een procedure voor de Raad. Tot de personen, vermeld in artikel 105, §2 

OVD, behoren onder meer het betrokken publiek. Volgens artikel 2, 1e lid, 1° OVD wordt onder 

betrokken publiek elke persoon of rechtspersoon verstaan die gevolgen ondervindt of 

waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte van 

een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.  
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Op grond van artikel 60 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende 

de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (hierna: Procedurebesluit) 

bevat een schriftelijke uiteenzetting voor de Raad minstens de volgende gegevens: 

 

- het opschrift "Schriftelijke uiteenzetting"; 

- de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de tussenkomende partij, 

de gekozen woonplaats in België, en in voorkomend geval een telefoonnummer en een 

e-mailadres; 

- de vermelding van het rolnummer waaronder de vordering ingeschreven is, als dat 

gekend is; 

- een omschrijving van het belang van de tussenkomende partij; 

- een inventaris van de overtuigingsstukken. 

 

2. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij “vragen” bij het belang van de 

tussenkomende partij als betrokken publiek, zonder deze vragen echter te concretiseren. 

Wanneer een partij een exceptie betreffende de ontvankelijkheid van een vordering (en meer 

specifiek: wat betreft het belang van de tussenkomende partij) wil opwerpen dan moet ze aan 

de hand van concrete feitelijke vaststellingen en van de juridische gevolgen die ze uit vermelde 

feitelijke gegevens meent te kunnen afleiden, concreet aanduiden waarom ze meent dat de 

betrokken vordering onontvankelijk zou zijn. De eerder vrijblijvende “vragen” van de 

tussenkomende partij kunnen niet begrepen worden als het aanvoeren van een exceptie. 

 

Ten overvloede stelt de Raad vast dat de tussenkomende partij zich aandient als eigenaar van 

aan het project van de verzoekende partij grenzende percelen. Ze vreest in die hoedanigheid 

een directe impact te zullen ondergaan op het beeld van en de mobiliteit rond de onmiddellijke 

omgeving. Dat verschaft de tussenkomende partij het belang om in de zaak tussen te komen 

en de bestreden weigeringsbeslissing te verdedigen. Het gegeven dat de tussenkomende 

partij in haar verzoekschrift tot tussenkomst met schriftelijke uiteenzetting haar beroep en 

rijksregister niet vermeld heeft, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Uit de onder 

randnummer 1 vermelde bepalingen volgt dat dit geen verplichting is, laat staan een 

verplichting op straffe van onontvankelijkheid van de tussenkomst. 

 

De tussenkomst van Johan CREETEN is ontvankelijk. 
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V. Ontvankelijkheid van het beroep – schending van artikel 15, 4° Procedurebesluit 

Standpunt van de partijen  

1. 

De tussenkomende partij betwist de ontvankelijkheid van de middelen in het verzoekschrift als 

volgt: 

 

“… 

Het Procedurebesluit heeft uitvoering gegeven aan het decreet van 4 april 2014 betreffende de 

organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en bepaalt in 

artikel 15: 

… 

Artikel 15, 4° Procedurebesluit bepaalt aldus dat het verzoekschrift een uiteenzetting van de 

ingeroepen middelen dient te bevatten. Een middel bestaat uit een voldoende en duidelijke 

omschrijving van de geschonden geachte regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of 

beginselen van behoorlijk bestuur. De wijze waarop deze rechtsregels naar het oordeel van de 

verzoeker worden geschonden door de verwerende partij in de bestreden beslissing, moeten 

duidelijk worden omschreven. 

 

Het louter beschrijven van de feiten, voorafgaand aan de vergunningsbeslissing zonder de 

concrete onwettigheid aan te tonen of duidelijk te maken waaruit de onwettigheid bestaat, kan 

niet beschouwd worden als een ontvankelijk middel. Verzoeker hervalt telkenmaal in deze 

praktijk bij de uiteenzetting van haar middelen.  

 

Niet te missen is het gebrek aan een degelijke structuur binnen haar middelen, waarbij 

verzoekende partij door elkaar verwijst naar de middelen, zonder duidelijk aan te geven welke 

rechtsgrond deel uitmaakt van welk middel. 

 

Om ontvankelijk te zijn moet in een middel overigens niet enkel een onwettigheid worden 

aangevoerd, maar moet eveneens uiteengezet worden op welke wijze de bestreden beslissing 

de regelgeving, voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur, schendt. Deze stelplicht rust 

op de verzoekende partij. Een historische schets, een feitenrelaas of het aandragen van 

stellingen zonder een dergelijke grondslag volstaan dus niet. De verzoekende partij mag zich 

bovendien niet beperken tot het bekritiseren van de bestreden beslissing en het weergeven van 

een eigen opportuniteitsbeoordeling over de vergunningsaanvraag. 

 

De rechtspraak van de Raad van State bevestigt de hierboven uiteengezette zienswijze: 

… 
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Hoewel uit het voorgaande reeds duidelijk blijkt dat deze principes in de jurisprudentie van uw 

Raad worden gevolgd, verwijst de tussenkomende partij naar het arrest VAN RENTERGHEM: 

… 

In het arrest met nr. A/2011/0043 van 06.04.2011 overweegt Uw Raad eveneens het volgende: 

… 

Tussenkomende partij werpt op dat dat het voor haar onduidelijk is waaruit verzoeker haar 

grieven put. Zij beschrijft louter de volledige voorgeschiedenis van de projectaanvraag om dan 

middelen op te werpen die zij vervolgens op geen enkele wijze voldoende toelicht. Zij mag dan 

wel de schending opwerpen van enkele beginselen, doch licht zij op onvoldoende wijze toe in 

welke mate die beginselen geschonden zijn. Verzoeker beperkt zich tot het verwijzen naar 

feitelijkheden. 

 

Een ontvankelijk middel bestaat uit een voldoende en duidelijke omschrijving van de 

geschonden geachte regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van 

behoorlijk bestuur en van de wijze waarop deze rechtsregels naar het oordeel van de 

verzoekende partij worden geschonden door de verwerende partij in de bestreden 

beslissing. De verzoekende partij Iaat na dit concreet aan te geven. 

 

Ten slotte herinnert tussenkomende partij de verzoekende partij aan het feit dat het gebrek aan 

werkelijke en concrete uiteenzetting van het middel niet kan worden geremedieerd in de 

wederantwoordnota. 

 

De middelen zijn overeenkomstig art. 15 Procedurebesluit onontvankelijk. Datgene wat hierna 

wordt gesteld is dan ook in ondergeschikte orde. 

…” 

 

2. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota dat haar verzoekschrift aan alle 

voorwaarden van het Procedurebesluit voldoet. 

 

Beoordeling door de Raad 

1.  

Artikel 15, 4° Procedurebesluit bepaalt dat het verzoekschrift een uiteenzetting moet bevatten 

van de feiten en de ingeroepen middelen. Overeenkomstig deze bepaling moet de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift verplicht minstens één (ontvankelijk) middel 

aanvoeren, bij gebreke waarvan de vordering onontvankelijk is. De niet-naleving van deze 

vereiste kan nadien niet worden geregulariseerd. Een middel bestaat uit een voldoende en 

duidelijke omschrijving van de geschonden rechtsregels, stedenbouwkundige voorschriften of 
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beginselen van behoorlijk bestuur, alsook van de wijze waarop de desbetreffende regelgeving, 

voorschriften of beginselen naar het oordeel van de verzoekende partijen geschonden worden.  

 

Een verzoekende partij moet dus in haar verzoekschrift op duidelijke en concrete wijze de 

aangevoerde onwettigheden aanduiden en aangeven op welke wijze de bestreden beslissing 

hierdoor wordt aangetast. Een heldere, concreet op de bestreden beslissing toegespitste 

uiteenzetting van de wettigheidskritiek is een elementair te eerbiedigen vereiste van een faire 

rechtsstrijd. Het moet de andere in het debat aanwezige partijen toelaten om te begrijpen welke 

onwettigheden aan de bestreden beslissing juist verweten worden zodat zij zich daartegen 

kunnen verdedigen, en het moet de Raad toelaten te onderzoeken of de beweerde 

onwettigheden gegrond zijn.  

 

Het inhoudelijk bekritiseren van een vergunningsbeslissing zonder een onwettigheid aan te 

voeren, kan niet worden beschouwd als een ontvankelijk middel. Om ontvankelijk te zijn moet 

in een middel overigens niet enkel een onwettigheid worden aangevoerd, maar moet eveneens 

uiteengezet worden op welke wijze de bestreden beslissing de regelgeving, voorschriften of 

beginselen van behoorlijk bestuur, schendt. 

 

2.  

Samen met de tussenkomende partij stelt de Raad vast dat het verzoekschrift van de 

verzoekende partij niet het toonbeeld is van een gestructureerde uiteenzetting van feiten en 

middelen. Doorheen het verzoekschrift worden feiten en middelen voortdurend door elkaar 

verweven en worden zaken nodeloos herhaald. Binnen de bespreking van de middelen 

worden gelijkaardige grieven nu eens in het ene dan weer in het andere middel door elkaar 

aangehaald.  

 

Niettemin blijkt uit de uiteenzettingen in het verzoekschrift op voldoende duidelijke wijze dat 

de verzoekende partij in haar middelen een vermeende schending aanvoert van de wetgeving 

over het omgevingsrecht, en van een aantal concreet benoemde algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Hoewel ongestructureerd, zijn de stellingen van de verzoekende partij 

voldoende ontwikkeld om ontvankelijk te zijn als middelen. Zowel uit de antwoordnota van de 

verwerende partij als uit de schriftelijke uiteenzetting van de tussenkomende partij blijkt 

overigens dat zij deze middelen beiden ook op dezelfde wijze hebben begrepen, zodat zij 

hierop konden reageren.  

 

De exceptie wordt verworpen. 
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VI. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste en tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert in haar eerste middel de schending aan van artikel 11.2 van het 

besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de [stedenbouwkundige] 

handelingen waarvoor geen [omgevingsvergunning] nodig is (hierna: Vrijstellingenbesluit).  

 

Ze argumenteert in haar eerste middel: 

 

“Vooreerst dient nog steeds de vraag te worden beantwoord of er, in voorkomend 

geval, wel degelijk een omgevingsvergunning vereist is. 

 

De stad Borgloon besloot in eerste instantie dat het niet nodig was en verwees zelf naar 

artikel 11 2 van het Vrijstellingsbesluit (zie stuk 3). 

 

Wie apprecieert of het kunst is of niet en op welke basis?” 

 

In haar tweede middel herhaalt ze in dit verband nog: 

 

“… 

Op 1 oktober 2019 geeft de Stad Borgloon zonder meer haar toelating aan 'Reset Haspengouw' 

(stuk 3) en het college van burgemeester en schepenen erkent het project als ruimteliJk 

kunstwerk en steunt op artikel 

11.2 van het zgn. Vrijstellingsbesluit. Dat bepaalt immers· 'Een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor door de overheid of in opdracht van de 

overheid geplaatste standbeelden, gedenktekens en andere artistieke werken'. 

De motivering is duidelijk en niet voor misinterpretatie vatbaar. 

… 

Verzoekers willen nogmaals herhalen dat het stadsbestuur van Borgloon nog op 26 oktober 

2020, in echt niet mis te verstane bewoordingen, een brief stuurde naar Vlaams minister 

van omgeving Zuhal Demir om de toelating voor een dergelijk kunstwerk op die plaats 

andermaal uit te leggen en te verdedigen (zie stuk 6). Verzoekers vragen deze aandachtig 

en integraal te lezen: "De stelling van de ambtenaar dat er voor deze werken een 

omgevingsvergunning moet worden aangevraagd bij de 
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lokale overheid, beschouwen wij "als een doekje voor het bloeden" .. De stad Borgloon neemt 

het dus ook dan nog op voor verzoekers en voor het project. De inhoud van voormeld schrijven 

kan niet ontkend noch miskend. 

…” 

 

2.  

De verwerende partij beantwoordt het eerste middel als volgt: 

 

“… 

In de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2021 wordt terzake 

gesteld: 

“Conform het Vrijstellingsbesluit (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van 

[stedenbouwkundige] handelingen waarvoor geen [omgevingsvergunning] nodig is) Artikel 

11.2.: Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor door 

de overheid of in opdracht van de overheid geplaatste standbeelden, gedenktekens en andere 

artistieke werken. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is ook niet 

nodig voor de plaatsing of verbouwing van alleenstaande veldkapelletjes of andere gebruikelijke 

uitingen van volksdevotie met een maximale oppervlakte van 6 vierkante meter en een 

maximale hoogte van 6 meter. Voorliggende aanvraag betreft echter geen aanvraag dewelke 

werd ingediend door een overheid of in opdracht van een overheid. Als zodanig dient enkel te 

worden afgetoetst aan het gewestplan”. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelde aldus reeds vast dat het voorliggende geen 

aanvraag betreft die werd ingediend door de overheid of in opdracht van de overheid. 

 

De verzoekende partij heeft in het kader van haar administratief beroep het tegendeel niet 

aangetoond en uit niets uit het dossier blijkt dat zulks het geval is. Uit de aanvraag blijkt dat 

deze werd ingediend door de heer Gert Robijns namens de vzw Art Assist, en blijkt niet dat de 

aanvraag werd ingediend in opdracht van een overheid.   

 

Alleen al om deze reden mist het middel elke grond. 

 

Ons college stelde bovendien vast m.b.t. de argumentatie dat het om een sculptuur zou gaan: 

dat het project volgend knelpunt kent: het voorwerp van de aanvraag is niet duidelijk, in het 

beroepschrift wordt gesteld dat de aanvraag betrekking heeft op een sculptuur, dit komt niet 

overeen met de inhoud van de aanvraag in het loket waarbij volgende stedenbouwkundige 

handeling voorzien wordt : ‘ Serre, bouwen of herbouwen in functie van dienstverlening’ noch 

met de plannen die een gebouw weergeven met sanitair en keuken en een bezettingsgraad van 

maximaal 305 personen; 
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De vaststellingen van ons college zijn in overeenstemming met de aanvraagplannen: 

... 

Ons college stelde aldus terecht vast dat de aanvraag betrekking heeft op de oprichting van een 

gebouw in functie van dienstverlening en aldus aan de wettelijke voorwaarden moest getoetst 

worden: 

“Overwegende dat met toepassing van artikelen 4.3.5 VCRO kan gesteld worden dat de 

aanvraag betrekking heeft op een gebouw in functie van dienstverlening (cfr. aangevraagde 

stedenbouwkundige handeling)”. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij betwist het belang van de verzoekende partij bij het eerste middel 

als volgt: 

 

“… 

Zelfs indien art. 11.2 vrijstellingenbesluit van toepassing zou zijn (quod non), heeft het geen 

invloed op de beslissing van de vergunningverlenende overheid gehad, doordat verzoeker zelf 

een aanvraag heeft ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning. Dat verzoeker 

een stakingsbevel van de reeds aangevatte werken had ontvangen is irrelevant, doordat hij toen 

ook al zijn argument vervat in art. 11.2 vrijstellingenbesluit kon opwerpen. 

 

Indien verzoeker er in zou slagen art. 11.2 vrijstellingenbesluit van toepassing te laten verklaren, 

heeft dit voor verzoeker geen enkel nut in deze procedure voor uw Raad. Hij heeft geen belang 

bij het middel dat zij opwerpt. 

…” 

 

Ten gronde zet ze uiteen: 

 

“… 

Het stuk waarnaar verzoeker verwijst (stuk 3 stukkenbundel verzoeker) toont op geen enkele 

wijze aan dat de gemeente Borgloon van oordeel was dat art. 11.2 vrijstellingenbesluit van 

toepassing was. Het enige wat verzoeker door gebruik van dit stuk aantoont, is dat de gemeente 

haar steun wou uiten voor het project; dit bij wijze van financiële steun. Dat er sprake zou zijn 

van een toelating, kan alleen maar gelezen worden binnen de perken van het wettige, hetgeen 

hier niet het geval is. 

 

Verzoekende partij toont ook nergens aan in welke fase het ontwerp was, waardoor de stad 

Borgloon een toelating en uiting van steun zou kunnen hebben gegeven aan een project 

afwijkend van hetgeen hier voor ligt. Zo valt in het advies van het departement Landbouw en 
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Visserij d.d. 30 juli 2021 (stuk 1) te lezen dat in 2019 er door medewerkers van de dienst 

ruimtelijke ordening van de Stad Borgloon werd gepolst naar de vergunbaarheid: 

… 

Het is duidelijk dat de politiek heeft meegespeeld. 

 

Verzoeker tracht de werkelijke betekenis achter het stuk te maskeren. 

 

Het ingeroepen artikel 11.2 vrijstellingenbesluit luidt als volgt: 

… 

Het aangevraagde is een project dat op eigen private initiatief van verzoeker is uitgewerkt. 

Nergens wordt door verzoeker aangetoond dat er een opdrachtverklaring door de gemeente 

Borgloon, noch door enige andere overheid is uitgebracht. In het verzoekschrift haalt verzoeker 

dit zelf ook aan:  

… 

Zo is de vzw Art Assist louter een culturele organisatie die de werken en initiatieven van de heer 

Gert Robijns ondersteunt. In de begeleidende nota (stuk 3) bij de aanvraag stelt verzoekende 

partij dat hij reeds eigenhandig en met eigen financiële middelen een ander project dat binnen 

dezelfde opzet valt heeft gerealiseerd, namelijk ‘RESET Home’. 

 

Nooit is er een opdracht uitgegaan van een overheid waarvoor verzoekende partij het project 

heeft ontworpen. De tekst is duidelijk, waardoor verzoeker geen beroep kan doen op art. 11.2 

vrijstellingenbesluit. 

 

Tot slot wenst tussenkomende partij te wijzen op de vereiste in art. 11.2 vrijstellingenbesluit dat 

die stelt dat enkel “standbeelden, gedenktekens en andere artistieke werken” onder de 

vrijstelling vallen. 

 

In de begeleidende nota (stuk 3) stelt verzoeker over het project het volgende, waarbij 

tussenkomende partij citaties uit de nota overneemt: 

… 

Dat verzoeker ontroert geraakt door haar eigen bouwwerken, staat niet in de weg dat er hier 

overduidelijk sprake is van een constructie in de zin van art. 4.2.1, 1°, a) die vergunningsplichtig 

is. 

 

Zelfs al zou uw Raad oordelen dat aan de overige voorwaarden van art. 11.2 vrijstellingenbesluit 

voldaan zou zijn (quod non), kan er in dit concrete geval moeilijk sprake zijn van een artistiek 

werk. Het betreft louter een ‘serre’, zoals verzoeker het zelf beschrijft, die gebruikt zal worden 

voor het vervaardigen van artistieke werken, doch valt het zelf niet onder het begrip. Het is een 

ruimte waar activiteiten worden georganiseerd. 
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Een deel van de serre zal instaan voor het voorzien van horeca. Het grootste segment zal 

instaan voor het voorzien van productie- en presentatieruimte.  

 

Met andere woorden, verzoeker wenst een economische activiteit uit te oefenen die los staat 

van landbouw, waardoor er in geen enkel geval sprake kan zijn van een artistiek werk. 

…” 

 

4. 

In haar wederantwoordnota dupliceert de verzoekende partij in haar eerste middel nog als 

volgt: 

 

“… 

Er wordt inzake totaal over het hoofd gezien dat het de stad was die besloot dat het niet nodig 

was een omgevingsvergunning aan te vragen, gezien het – in de beoordeling van het College 

van Burgemeester en Schepenen – een kunstwerk betrof waarvoor een uitzondering werd 

gemaakt door de Vlaamse regering in artikel 11.2 van haar Besluit van 16 juli 2010 tot bepaling 

van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. 

 

De vraag blijft zich inderdaad stellen welke rechtszekerheid een (rechts)persoon geniet indien 

de bevoegde overheid op basis van een feitelijke beoordeling (bouw)rechten toekent en daarop 

pas wordt tegengesproken door een hogere overheid – in casu het Departement Omgeving – 

na de start van de werken.   

 

In essentie blijft de vraag zich stellen of de Vlaamse overheid in casu bevoegd was de feitelijke 

beoordeling van het College van Burgemeester en Schepenen in twijfel te trekken en of het dat 

deed binnen een redelijke termijn.  

 

Nadat Borgloon de toestemming gaf om met de werken van start te gaan, controleerde FoCi of 

alle voorwaarden vervuld waren.  Ook zij gingen akkoord omdat de middelen waren toegekend 

voor het maken van een kunstwerk.  Het geeft duidelijk aan dat het van bij de aanvang ging om 

de productie van een kunstwerk en dit aldus werd behandeld. 

 

Op deze feitelijke vaststellingen komt (nog steeds) geen afdoend antwoord. 

…” 
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Beoordeling door de Raad 

1.  

De verzoekende partij meent in essentie dat het voorwerp van haar aanvraag vrijgesteld is van 

vergunningsplicht op grond van artikel 11.2 Vrijstellingenbesluit en dat uit de bestreden 

beslissing niet blijkt op welke grond tot het tegendeel beslist werd.  

 

Artikel 11.2 Vrijstellingenbesluit luidt als volgt: 

 

“… 

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor door de 

overheid of in opdracht van de overheid geplaatste standbeelden, gedenktekens en andere 

artistieke werken. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is ook niet 

nodig voor de plaatsing of verbouwing van alleenstaande veldkapelletjes of andere gebruikelijke 

uitingen van volksdevotie met een maximale oppervlakte van 6 vierkante meter en een 

maximale hoogte van 6 meter. 

…” 

 

2. 

De tussenkomende partij betwist vooreerst het belang van de verzoekende partij bij het middel 

omdat de verzoekende partij geen voordeel kan hebben bij een eventuele vernietiging op basis 

van dit middel.  

 

Het is voor de verzoekende partij, die naar aanleiding van haar aanvraag geconfronteerd wordt 

met een weigeringsbeslissing, wel degelijk van belang te weten of er voor het door haar 

beoogd project al dan niet een omgevingsvergunning vereist is en of de bestreden beslissing 

op dit punt naar recht verantwoord is. 

 

Het al dan niet vergunningsplichtig karakter van haar project kan immers gevolgen hebben in 

het kader van een eventuele handhavingsprocedure die zou voortvloeien uit het stakingsbevel 

dat haar werd opgelegd.  

 

De Raad verwerpt dan ook deze exceptie. 

 

3. 

In de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Borgloon wordt 

over het al dan niet van vergunning vrijgesteld karakter van de aanvraag van de verzoekende 

partij het volgende overwogen: 
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“… 

Voorliggende aanvraag betreft echter geen aanvraag dewelke werd ingediend door een 

overheid of in opdracht van een overheid. Als zodanig dient enkel te worden afgetoetst aan het 

gewestplan. 

…” 

 

In haar bestuurlijk beroepschrift argumenteert de verzoekende partij daarover het volgende: 

 

“… 

Op 1 oktober 2019 geeft de Stad Borgloon haar toelating aan ‘Reset Haspengouw’ (zie bestand 

3: Besluit van de Stad Borgloon). Het college van burgemeester en schepenen erkent het 

project als ruimtelijk kunstwerk en steunt op artikel 11.2 van het zgn. Vrijstellingsbesluit. 

… 

Alle voorgaanden worden nu, zoals reeds aangegeven, zonder meer miskend. 

…” 

 

De verzoekende partij viseert in haar beroepschrift dus in essentie de volgens haar 

tegenstrijdige houding van de stad Borgloon in de mate dat deze laatste aanvankelijk wel en 

later niet van mening was dat een beroep kon gedaan worden op het Vrijstellingenbesluit. Voor 

het overige werpt de verzoekende partij in haar beroepschrift zelf niet op dat en waarom haar 

aanvraag onder dit Vrijstellingenbesluit zou vallen.  

 

Ingevolge de devolutieve werking van het administratief beroep, voortvloeiende uit artikel 63 

OVD, onderzoekt de verwerende partij de aanvraag opnieuw in haar volledigheid. Dit houdt in 

dat de verwerende partij de aanvraag opnieuw beoordeelt naar legaliteit en opportuniteit, 

zonder daarbij gebonden te zijn door de motivering vervat in de beslissing van het college, of 

door de voor haar aangevoerde beroepsargumenten. In de bestreden beslissing overweegt de 

verwerende partij onder meer wat volgt: 

 

“… 

Dat het project volgend knelpunt kent: 

Het voorwerp van de aanvraag is niet duidelijk, 

o In het beroepschrift wordt gesteld dat de aanvraag betrekking heeft op een sculptuur, 

dit komt niet overeen met de inhoud van de aanvraag in het loket waarbij volgende 

stedenbouwkundige handeling voorzien wordt: ‘Serre, bouwen of herbouwen in functie 

van dienstverlening’ noch met de plannen die een gebouw weergeven met sanitair en 

keuken en een bezettingsgraad van maximaal 305 personen; 

… 
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Overwegende dat met toepassing van artikelen 4.3.5 VCRO kan gesteld worden dat de 

aanvraag betrekking heeft op een gebouw in functie van dienstverlening (cfr. Aangevraagde 

stedenbouwkundige handeling); 

…”  

 

Op grond van deze overwegingen blijkt volgens de Raad op afdoende wijze uit de bestreden 

beslissing waarom de verwerende partij – anders dan de verzoekende partij – meende dat het 

project niet viel onder het toepassingsgebied van het Vrijstellingenbesluit. Het gegeven dat de 

verwerende partij hierbij niet uitdrukkelijk verwijst naar dit Vrijstellingenbesluit doet hieraan 

geen afbreuk.  

 

Uit de door de verzoekende partij in het omgevingsloket aangevraagde stedenbouwkundige 

handeling en uit de onder randnummer 1 van titel III van dit arrest geciteerde beschrijvende 

nota van de verzoekende partij, blijkt niet dat de hoger weergegeven overwegingen van de 

verwerende partij kennelijk onjuist, onzorgvuldig of onredelijk zijn. Hieruit blijkt dat het 

integendeel de verzoekende partij is die in haar aanvraagdossier onvoldoende duidelijk heeft 

gemaakt of het project nu een ‘artistiek werk’ op zich is, dan wel een gebouw voor 

dienstverlening, al dan niet inzake “productie en presentatie van kunst”. De samenstelling van 

een aanvraagdossier, inclusief een duidelijke omschrijving van het voorwerp van de aanvraag, 

is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de aanvrager. 

 

Bovendien, en zoals reeds vermeld, toont de verzoekende partij niet aan en maakt ze zelfs 

niet aannemelijk dat het project door of in opdracht van de overheid zou geplaatst worden. Het 

gegeven dat een overheid een project moreel en zelfs financieel zou steunen, leidt niet 

noodzakelijk tot de conclusie van het tegendeel. 

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

B. Tweede en vierde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert in haar tweede middel de schending aan van “het algemeen 

beginsel van ‘behoorlijk bestuur’”. Ze stelt dat de stad Borgloon en de verwerende partij zouden 

opgetreden hebben als rechter en partij. Ze argumenteert meer specifiek: 
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“…  

Niet alleen In de bestreden beslissing zelf maar ook in alle administratieve voorgaanden wordt 

het algemeen beginsel van 'behoorlijk bestuur' formeel en herhaaldelijk geschonden. 

Het is weliswaar een algemeen beginsel doch in dit zeer specifieke dossier is het meer dan op 

zijn plaats. 

 

Eerst was de stad Borgloon partij en rechter en steunde zij materieel en financieel volmondig, 

vervolgens was er ook eenzelfde enthousiasme van de provincie Limburg, waar ook eerst werd 

gesteund en gefinancierd en de deputatie nu de vergunning weigerde. Behoorlijk bestuur? 

 

Vol, lovend en zeer enthousiast zette de Bestendige Deputatie (nu plots "rechter") inderdaad 

eerst mee haar schouders onder het initiatief met financiële ondersteuning van de maquettes 

en een aanbevelingsbrief om dan vervolgens rechter te worden over hun eigen actieve 

tussenkomsten. 

 

Reeds om deze reden dient het besluit van 25 november 2021 te worden vernietigd. 

 

Het middel is inderdaad gegrond. 

 

Met de provinciale aanbeveling - ook deze zat, volledigheidshalve en om het niet te laten 

vergeten, in het dossier (zie opnieuw stuk 1)-werd, zoals reeds aangegeven, het project 

voorgelegd aan de toenmalige minister van cultuur Sven Gatz. De minister was meteen 

enthousiast en zette op 17 juli 2019 zijn handtekening onder het ministerieel besluit dat aan vzw 

Art Assist voor 'Reset Haspengouw' een investeringssubsidie toekent als 'culturele 

infrastructuur met bovenlokaal belang'. Het gaat om een bedrag van 500.000 euro. Aan FoCi, 

het Fonds voor Culturele Investeringen, geeft hij de opdracht om de realisatie op de Bollenberg-

site inhoudelijk en financieel op te volgen (zie stuk 2). 

… 

Terwijl de provincie eerst partij was en dan rechter is geworden, meent deze rechter niet te 

moeten antwoorden op de pertinente argumenten. 

…” 

 

In haar vierde middel werpt de verzoekende partij de schending op van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht. Ze argumenteert dat de ongemotiveerde 

weigering in de bestreden beslissing haaks staat op de eerdere overwegingen die de stad 

Borgloon en de verwerende partij over haar project in het verleden zouden geformuleerd 

hebben. 
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2. 

De verwerende partij antwoordt op het tweede middel: 

 

“… 

Het onpartijdigheidsbeginsel, zoals van toepassing op de deputatie als orgaan van actief 

bestuur, waarborgt zowel de persoonlijke onpartijdigheid van de leden van de deputatie die een 

beslissing neemt, als de structurele onpartijdigheid van de deputatie op het vlak van de 

organisatie ervan, het verloop van de procedure en het tot stand komen van haar beslissingen. 

 

Het onpartijdigheidsbeginsel houdt in dat bij het opstellen van de bestreden beslissing iemand 

die een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft bij deze vergunningsaanvraag, zich moet 

onthouden indien over deze vergunningsaanvraag moet worden geoordeeld (RvVb nr. 

A/2013/0632 van 5 november 2013). 

 

Opdat een schending van het onpartijdigheidsbeginsel zou kunnen worden aangenomen, 

volstaat het niet dat de verzoekende partij zich in het algemeen over de subjectieve partijdigheid 

beklaagt, maar moet zij precieze feiten of concrete aanwijzingen aanvoeren die de beweerde 

partijdigheid aantonen (RvS nr. 217.905, 13 februari 2012). 

 

Het feit dat ons college in 2018 - in een andere hoedanigheid dan deze van 

vergunningverlenende overheid in administratief beroep - kennis heeft genomen van het project 

Reset Haspengouw van kunstenaar Gert Robijns en ter ondersteuning hiervan een verzoek 

heeft gericht aan de Vlaamse minister van Cultuur, Media en Jeugd om een 

investeringssubsidiedossier hiervoor op te starten, belet niet dat het in 2021, wanneer het in het 

kader van zijn hoedanigheid van vergunningverlenende overheid in administratief beroep, een 

beslissing moet nemen over een concrete omgevingsvergunningsaanvraag, die een ruimtelijke 

uitwerking van een onderdeel van het bovenvermelde culturele initiatief betreft, op onpartijdige 

wijze zou kunnen oordelen of zou hebben geoordeeld. 

 

Ten overvloede moet worden opgemerkt dat de gedeputeerde voor cultuur (de heer Igor 

Philtjens) de zaal heeft verlaten voor de behandeling van het agendapunt, hetgeen ook blijkt uit 

de lijst van aanwezigen vermeld onderaan de beslissing. 

…”  

 

3. 

De tussenkomende partij zet met betrekking tot het tweede middel onder meer uiteen: 

 

“… 

Dat verweerder ‘partij en rechter’ heeft gespeeld, volgt niet uit de feitelijke uiteenzetting. 
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Het is verzoeker zelf die via informele weg getracht heeft haar project te realiseren door het 

voor te leggen aan de vergunningverlenende overheden. Vervolgens zelf een grief vormen die 

stelt dat verwerende partij rechter en partij heeft gespeeld, is hypocriet. 

… 

Verzoekende partij beperkt haar argument tot het opnoemen van de overheidsinstanties die hun 

steun betuigden aan het project dat zich louter in het begin van de ontwerpfase bevond. Er 

werden steunmaatregelen voorzien. Dit doet geen afbreuk aan de wettigheid van de bestreden 

beslissing. 

…” 

 

Met betrekking tot het vierde middel zet de tussenkomende partij uiteen: 

 

“… 

Hoewel verwerende partij haar steun en financiële bereidheid heeft getoond in de voorfases 

van het project, moest dit altijd onder voorbehoud van de legaliteit worden geplaatst. 

Tussenkomende partij heeft reeds aangetoond dat de weigeringsbeslissing voldoende 

gemotiveerd was (zie repliek derde middel), waarbij verwerende partij inging op de 

toelaatbaarheid wat betreft ruimtelijke ordening. Dit staat los van de wenselijkheid van het 

project vanuit de idee van culturele ontwikkeling en de voorziening van steunmiddelen. 

 

Nergens heeft verwerende partij in de voorfases een belofte gemaakt over de vergunbaarheid 

van de constructie.  

…“ 

 

4. 

In haar wederantwoordnota voegt de verzoekende partij niets wezenlijks toe aan haar 

uiteenzetting.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het onpartijdigheidsbeginsel waarborgt zowel de persoonlijke onpartijdigheid van de leden van 

bestuurlijke organen, die (mee) een beslissing nemen, als de structurele onpartijdigheid van 

die leden en bestuurlijke organen op het vlak van de organisatie van deze organen, het verloop 

van de procedure en het tot stand komen van hun beslissingen. De toepassing van het 

onpartijdigheidsbeginsel mag er echter niet toe leiden dat het nemen van een regelmatige 

beslissing onmogelijk wordt, bijvoorbeeld wanneer door dit beginsel het optreden van het 

bevoegd beslissend orgaan van actief bestuur onmogelijk gemaakt wordt.  
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Bij een collegiale beslissing of advies is er alleen een schending van de onpartijdigheidsplicht 

wanneer er concrete en precieze feiten worden aangevoerd, waaruit blijkt dat er redelijke 

twijfels zijn over de onpartijdigheid van één van de leden van het college én wanneer uit de 

omstandigheden blijkt dat de partijdigheid van dit lid van het college de beslissing door het 

collegiaal orgaan heeft kunnen beïnvloeden. Een verzoekende partij die de schending van de 

onpartijdigheidsplicht aanvoert, moet voldoende concrete en precieze elementen bijbrengen 

die aannemelijk maken dat de overheid niet onpartijdig heeft gehandeld. 

 

2. 

De verzoekende partij meent in essentie dat het onpartijdigheidsbeginsel geschonden is omdat 

de stad Borgloon en de verwerende partij haar project aanvankelijk actief steunden, zowel 

moreel als financieel door middel van subsidies, maar vervolgens toch negatief oordeelden 

over de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project.  

 

De verzoekende partij maakt echter niet redelijkerwijze aannemelijk dat het college van 

burgemeester en schepenen van de stad Borgloon of de verwerende partij, die collegiaal 

beslissen overeenkomstig artikel 52 van het Decreet van 22 december 2012 over het lokaal 

bestuur respectievelijk artikel 53 van het Decreet van 9 december 2002 Provinciedecreet, haar 

aanvraag niet op onafhankelijke en onpartijdige wijze beoordeelden, doordat zij de aanvrager 

aanvankelijk moreel steunden en/of eerder zelfs een subsidie toekenden aan de aanvrager.  

 

Het toekennen van een subsidie betreft een afzonderlijke beslissing, die niet noodzakelijk 

impliceert dat er hierdoor op de stad Borgloon of op de verwerende partij een ongeoorloofde 

druk rust om de aanvraag zonder meer te vergunnen, noch dat zij daarbij een persoonlijk en 

rechtstreeks belang hebben. De vaststelling dat het college van burgemeester en schepenen 

van de stad Borgloon, de verwerende partij of enkele van hun leden zich eerder openlijk voor 

het project hebben uitgesproken, doet daaraan geen afbreuk. 

 

Samen met de verwerende partij moet overigens vastgesteld worden dat de bevoegde 

organen van de stad Borgloon en de verwerende partij telkens handelden in van elkaar te 

onderscheiden hoedanigheden. Minstens moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 

beoordeling die door beide organen telkens werd gemaakt. De beoordeling van de 

verenigbaarheid van een project met de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften en/of 

met de goede ruimtelijke ordening verschilt immers wezenlijk van de beoordeling van de 

opportuniteit van een project op socio-cultureel, economisch en toeristisch vlak. Deze laatste 

beoordeling neutraliseert of belet de toepassing van het omgevingsrecht immers niet.  
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3. 

In haar feitenrelaas verwijst de verzoekende partij nog naar de rol van één van de leden van 

de verwerende partij, die een actieve rol zou gespeeld hebben bij de ondersteuning van het 

project. Volgens de verzoekende partij blijkt niet uit de bestreden beslissing of deze 

gedeputeerde vervolgens ook mee zou hebben deelgenomen aan de beraadslaging over de 

vergunningsaanvraag. Los van de vraag of uit de actieve rol van de betrokken gedeputeerde 

bij de ondersteuning van het project op cultureel vlak een schending van het 

onpartijdigheidsbeginsel kan worden afgeleid, stelt de Raad samen met de verwerende partij 

vast dat uit de laatste pagina van de bestreden beslissing wel degelijk blijkt dat de 

gedeputeerde niet aanwezig was tijdens de beraadslaging en de beslissing.  

 

Het middel wordt verworpen. 

C. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: 

Motiveringswet) en van de materiële motiveringsplicht. Ze argumenteert: 

 

“… 

De schaarse overwegingen geven ook geen antwoord op de door of voor verzoekers 

geformuleerde bezwaren (zie onder meer de loutere vaststelling van 'de repliek van de 

architect', zonder enig antwoord) en steunen niet op werkelijk bestaande en concrete feiten, 

maar zijn een herneming van de gissingen en de subjectieve beoordeling van het Departement 

Landbouw en Visserij. 

 

De appreciatiebevoegdheid werd, in voorkomend geval, zeer zeker niet naar behoren 

uitgevoerd en het besluit van 25 november 2021 dient te worden vernietigd. 

 

Verzoekers verwijzen naar de stukken van 24 september 2020, 1 oktober en 5 oktober 2020 

(zie stukken 4). De niet geschraagde argumentatie komt erop neer dat het project niet over een 

kunstwerk gaat, maar en over een serre van aanzienlijke omvang waarin ook activiteiten zullen 

plaatshebben, en dat daarvoor dus een omgevingsvergunning vereist is. 

 

Deze feitelijke benadering is onjuist en staat haaks op alle stukken die eerder werden 

meegedeeld en op de meningen en appreciaties die daarin door de diverse instanties, op 
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stedelijk, provinciaal en Vlaams niveau, werden geformuleerd. Art Assist drong dan ook, zoals 

reeds aangegeven, meer dan eens aan op een onderhoud om de bijzondere artistieke waarde 

en betekenis van 'Reset Haspengouw' toe te lichten (zie stukken 5, 13 en, 15). Tevergeefs .... 

 

Wie interpreteert wat op welke basis? Het is en blijft nog steeds een totaal onbeantwoorde 

vraag. 

 

De paar geformuleerde overwegingen van het besluit steunen niet op werkelijk bestaande en 

concrete feiten, maar op gissingen en op subjectieve benadering en invulling. 

 

Eén van de argumenten van Landbouw en Visserij tegen 'Reset Haspengouw' is dat het een 

'cultuurserre' is die zal dienst doen als een atelier waar constant activiteiten plaatsvinden, 

vreemd aan de landbouw. Dit is onjuist. Verzoekers hebben dit toegelicht tijdens de provinciale 

hoorzitting, maar lezen er niets over in het besluit. 

 

Het woord "serre" wordt telkens weer in vetjes gezet, terwijl verzoekers dit tijdens de hoorzitting 

(zie ook nog hierna in het vijfde middel) hebben toegelicht en gekaderd als beeldend kunstwerk 

met architecturale componenten in nauwe relatie met landschap en landbouw. 

 

In het bestreden besluit van 25 november 2021 staat er niets over te lezen. 

 

Het blijft bij een volstrekt eigen, op niets gestoelde en met de realiteit tegenstrijdige interpretatie. 

Andermaal niet onderbouwd, noch in feite noch in rechte. 

 

De beperkte "motivering" in de bestreden beslissing getuigt niet van voldoende noodzakelijke 

afwegingen om een verzoek te weigeren. 

 

Gelet op de bijzondere en concrete omstandigheden kon de Deputatie niet in redelijkheid zonder 

meer aan al het voormelde voorbijgaan. 

… 

Terwijl er een gunstig wateradvies is (zie stuk 10) - belangrijk, want het project maakt ook 

artistieke creaties met water mogelijk - en het college van burgemeester en schepenen van 

Borgloon tijdens het nazicht van de volledigheid en ontvankelijkheid van het dossier heeft 

geoordeeld dat er voor het project geen MER-rapport vereist is (zie stuk 11) en het Agentschap 

voor Natuur en Bos een 'voortoets' heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen impact verwacht 

wordt ten gevolge van de reliëfwijziging en het bouwen van de constructie (zie stuk 8) besluit 

de Deputatie: 
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"Overwegende dat de cumulatieve effecten van de bestaande kunst in open ruimte en het 

bijkomend project op de beroepslandbouw en eventuele milderende maatregelen verder 

onderzocht dienen te worden alvorens een vergunning kan overwogen worden". 

Voor verzoekers is dit niet meteen duidelijk, maar "om voorgaande overwegingen past het de 

omgevingsvergunning te weigeren". 

 

Dit is geen motivering, er is zeker gezien alle voorgaanden geenszins voldaan aan de 

motiveringsplicht, zodat er een schending is van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

…” 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt: 

 

“… 

Ons college beschreef de aanvraag als volgt:  

… 

De verzoekende partij toont niet aan dat de bovenvermelde feitelijke vaststellingen foutief zijn.  

 

De vaststellingen vinden steun in het de beschrijvende nota bij de aanvraag: 

… 

alsook in de het omgevingsloket opgeladen plannen:  

… 

De beoordeling van ons college om de aanvraag te weigeren is veel omstandiger dan de 

verzoekende partij doet uitschijnen. De beslissing luidt meer bepaald als volgt: 

… 

De verzoekende partij doet uitschijnen alsof alleen de voorlaatste alinea uit deze motivering de 

weigeringsbeslissing doet schragen. Echter uit de ganse beslissing blijkt dat deze gesteund is 

op een uitgebreide motivering. 

 

In deze motivering werd meer bepaald uiteengezet dat de aanvraag zonevreemd is doch dat 

met toepassing van artikel 4.4.4. VCRO ons college een vergunning zou kunnen verlenen voor 

de handelingen die, naast de handelingen die gericht zijn op de verwezenlijking van de 

bestemming, gericht zijn op het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik, voor zover ze door 

hun beperkte impact de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang 

brengen.  

 

Ons college stelde echter vast dat uit het dossier niet bleek dat aan deze voorwaarden voor 

afwijking op de planologische bestemming, die uiteraard strikt en restrictief moet 

geïnterpreteerd worden, voldaan is. 
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Immers kwamen in het kader van het openbaar onderzoek volgende bezwaren naar boven: 

o de huidige situatie zorgt reeds voor veel overlast voor de landbouw ten gevolge van het 

medegebruik door toerisme waardoor landbouwpercelen moeilijk bereikbaar zijn voor 

landbouwers en hulpdiensten en de zone-eigen landbouwfunctie verdrukt dreigt te 

geraken 

o de mobiliteitseffecten op de landbouwactiviteiten zijn onvoldoende onderzocht 

o er moet een flankerend beleid komen voor kunst in de open ruimte in functie van de 

beperking van de overlast voor landbouwers 

 

Ons college trad de bezwaren bij dat de te verwachten hinder voor de beroepslandbouw moeilijk 

in te schatten is.  

 

Ook het Departement Landbouw gaf een omstandig ongunstig advies waarin gesteld werd dat 

het project te grootschalig zou zijn om nog te kaderen in een beperkt medegebruik en waarbij 

inzonderheid ook werd gewezen op het feit dat er geen parkeergelegenheid is voorzien.  

 

Ons college concludeerde dat rekening houdende met dit advies inderdaad uit het dossier niet 

bleek dat de verdere uitbreiding van projecten voor kunst in open ruimte en het daarmee 

gepaard gaande medegebruik van het agrarisch gebied nog verenigbaar is met de vereiste 

exploitatie van het landbouwgebied.  

 

Ons college stelde bovendien vast dat het project betrekking heeft op het bouwen van een voor 

het publiek toegankelijk gebouw en het dossier en de aanvraag geen toetsing bevat aan de 

toegankelijkheidsnormen.  

 

Ons college heeft zich met deze weigeringsmotieven aangesloten bij het advies van de 

provinciale omgevingsambtenaar terzake.  

 

In haar replieknota van 28 oktober naar aanleiding van het verslag van de POA en de hoorzitting 

werd door de verzoekende parij niet op concrete afdoende wijze aangetoond dat het met de 

aanvraag verder beoogde medegebruik ter plaatse nog verenigbaar is met de vereiste 

exploitatie van het landbouwgebied, in het licht van bovenvermelde bezwaren en ongunstige 

adviezen van het Departement Landbouw en de provinciale omgevingsambtenaar. Ook de 

toetsing aan de toegankelijkheidsnormen is in de repliek uiterst summier. Er wordt bovendien 

erkend dat een mindervalidentoilet ontbreekt, zonder concrete verantwoording hiervoor.  

 

Ons college kon ingevolge de repliek van de verzoekende partij aldus terecht stellen dat 

cumulatieve effecten van de bestaande kunst in open ruimte en het bijkomend project op de 

beroepslandbouw en eventuele milderende maatregelen verder onderzocht dienen te worden 

alvorens een vergunning kan overwogen worden. 
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Met bovenvermelde uitgebreide motivering heeft ons college op zorgvuldige en niet kennelijk 

onredelijke wijze geoordeeld dat niet aan de toepassingsvoorwaarden voldaan was om op basis 

van art. 4.4.4. §1 VCRO af te wijken van de planologische bestemming “landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied” en een vergunning in het kader sociaal-cultureel of recreatief 

medegebruik te verlenen. 

 

Deze bepaling is een uitzonderingsbepaling die als dusdanig restrictief moet worden 

geïnterpreteerd en toegepast (RvVb 18 maart 2014, nr. A/2014/0194; RvVb 27 oktober 2015, 

nr. RvVb/A/1516/0165; RvVb 8 maart 2016, nr. RvVb/A/1516/0774; RvVb 30 april 2019, nr. 

RvVb/A/1819/0922 en nr. RvVb/A/1819/0923; RvVb 15 oktober 2020, nr. RvVb/A/2021/0141; 

…). 

 

De toepassing van deze uitzonderingsbepaling is aan strikte voorwaarden verbonden.  

 

Naast de voorwaarde dat het om publiek toegankelijke activiteiten moet gaan, moeten volgende 

voorwaarden vervuld zijn: 

 

Ten eerste moet het gaan over sociaal-cultureel of recreatief medegebruik, dat moet worden 

afgewogen ten aanzien van bestemmingsconforme activiteiten of functies. Recreatief 

medegebruik is een vorm van meervoudig ruimtegebruik, waarbij een functie in een 

ondergeschikte positie zal staan ten opzichte van een andere functie, met name de 

hoofdfunctie. Het gaat dan ook om een vorm van recreatie in een omgeving die een niet-

recreatieve hoofdfunctie heeft. Heeft de nieuwe hoofdfunctie “alleen” sociaal-culturele of 

recreatieve doeleinden op het oog, is er geen sprake van een “medegebruik”. (RvVb 3 maart 

2020, nr. RvVb/A/1920/0640; RvVb 15 oktober 2020, nr. RvVb/A/2021/0141, commentaar: M. 

ROOSEMONT, “Trampolinepark maakt kromme sprong naar de afwijkingsmogelijkheid voor 

recreatief medegebruik”, STORM 2021/2, 6). 

Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van medegebruik in geval een woning met verbruiksruimte 

de enige functie is op het perceel met als bestemming agrarisch gebied (RvVb 17 april 2018, 

nr.  RvVb/A/1718/0753) en heeft het permanent gebruik van het perceel in functie van 

gastenkamers op een perceel met bestemming agrarisch gebied tot gevolg dat de agrarische 

basisbestemming in het gedrang komt (RvVb 6 november 2018, nr. RvVb/A/1819/0257). 

 

Ten tweede moet het gaan over handelingen die door hun beperkte impact de verwezenlijking 

van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang brengen. Ook de beperkte 

impact moet worden gemotiveerd (RvVb 27 februari 2018, nr. RvVb/A/1718/0579; RvVb 24 april 

2018, nr. RvVb/A/1718/0793). In de parlementaire toelichting worden onder andere de 

volgende, niet-limitatieve indicaties van het criterium “beperkte impact” vermeld: 
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o het beperkte ruimtebeslag, dat geldt bv. voor lijnvormige infrastructuren, zoals 

wandelwegen, ruiterpaden en fietspaden of infrastructuur met een kleine oppervlakte, 

zoals een picknicktafel, een zitbank, een informatiebord 

o de tijdelijkheid van de ingreep, zoals bij een occasionele motorcross in agrarisch 

gebied, die bv. maximaal 3 keer per jaar wordt gehouden1053; 

o de afwezigheid van weerslag op het terrein, zoals bij het overvliegen van een agrarisch 

gebied met modelvliegtuigen of het waterskiën op een zone voor waterweg. (MvT, 

Parl.St. Vl.Parl., 2008-09, stuk 2011/1). 

 

Ons college stelde samengevat in de beslissing omtrent de eventuele toepassing van de 

uitzonderingsgrond het volgende: 

… 

De verzoekende partij toont niet aan dat deze beoordeling onjuist onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk is. 

 

Art. 4.4.4 betreft een mogelijkheid, geen automatisch recht, om een vergunning te verlenen 

indien aan de toepassingsvoorwaarden hiervoor is voldaan. Ons college oordeelde op goede 

gronden dat de aanvraag hiervoor niet in aanmerking kwam.  

 

Het volstaat niet louter de finale passage uit een motivering aan te halen en vervolgens te stellen 

dat de motivering van de beslissing niet afdoende is. Ook het verwijzen naar brieven, 

aanbevelingen, gunstige adviezen van de Dienst Water en Domeinen en het Agentschap Natuur 

en Bos en de beoordeling dat dat geen MER-rapport moet worden opgemaakt, volstaat niet om 

de onwettigheid van de beslissng van ons college aan te tonen. Op de verzoekende partij rust 

de stelplicht om van alle determinerende weigeringsmotieven de onwettelijkheid aan te tonen. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, is de beslissing gebaseerd op een draagkrachtige motivering die 

door de verzoekende partij in haar geheel niet in haar wettigheidskritiek worden betrokken. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij zet uiteen: 

 

“… 

Vooreerst wenst tussenkomende partij te wijzen op het feit dat het aangevraagde project, zoals 

het voorlag bij verwerende partij, manifest in strijd was met de gewestplanbestemming. Zoals 

reeds in het eerste middel werd uiteengezet, strookt het aangevraagde project niet met het 

begrip ‘artistiek werk’ in de zin van art. 11.2 vrijstellingenbesluit. Het gaat  in dit specifieke geval 

niet om een zuiver ‘kunstwerk’. 
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Het betreft een serre, een constructie, waarin grotendeels economische doelstellingen zullen 

worden nagestreefd. Verzoekende partij tracht dit vervolgens in een kunstzinnig jasje te steken, 

maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat het louter een gebouw betreft waar activiteiten in 

zullen georganiseerd worden.  

 

Art. 4.3.1, §1, 1° VCRO stelt het volgende: 

… 

Verwerende partij heeft in de bestreden beslissing (stuk 1) op voldoende wijze gemotiveerd 

waarom dat het aangevraagde niet verenigbaar is met de bestemmingsvoorschriften: 

… 

Verwerende partij stelt uitdrukkelijk dat zij het verleende advies van het departement Landbouw 

en visserij enkel gedeeltelijk bijtreedt en motiveert vervolgens waarom zij afwijkt van het advies 

en waarom het aangevraagde niet in overeenstemming is met de afwijkingsmogelijkheid van de 

bestemmingsvoorschriften. 

 

Van een gebrekkige motivatie kan geen sprake zij. 

 

Verzoekende partij laat zeer duidelijk blijken dat zij een eigen en afwijkende 

opportuniteitsbeoordeling heeft over het aangevraagde. Zoals supra reeds gesteld, kan dit niet 

het voorwerp zijn van de procedure voor uw Raad. De verzoekende partij mag zich niet 

beperken tot het bekritiseren van de bestreden beslissing en het weergeven van een eigen 

opportuniteitsbeoordeling over de vergunningsaanvraag. 

 

Uw Raad erkent reeds dat niet alle middelen opgeworpen gedurende de procedure in graad 

van administratief beroep “1 op 1” beantwoord moeten worden: 

… 

Verwerende partij heeft laten blijken in haar beslissing dat alle argumenten mee betrokken 

waren in de beoordeling die zij heeft gemaakt. Dit is voor uw Raad voldoende  

 

Vervolgens stelt verzoekende partij dat de appreciatiebevoegdheid niet naar behoren is 

uitgevoerd. Op basis van welke rechtsgrond verzoeker dit meent, wordt niet vermeld in het 

verzoekschrift. Dit is des te meer een uiting van de wanorde en het gebrek aan structuur van 

het verzoekschrift. 

 

Daarnaast tracht verzoekende partij aan te tonen dat verwerende partij onjuist was in haar 

beoordeling omtrent de beschrijving van het aangevraagde project. Verzoeker blijft vasthouden 

dat het hier louter om een ‘kunstwerk’ gaat. De subjectieve waarde die verzoeker aan haar eigen 

werken hecht, mag niet in de weg staan dat het aangevraagde project een constructie uitmaakt 

in de zin van art. 4.3.1 VCRO. Deze is in beginsel vergunningsplichtig, waarbij verzoeker heeft 
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gefaald aan te tonen dat in toepassing van art. 11.2 vrijstellingenbesluit het project zou vallen 

onder een vrijstelling van vergunning.  

 

Verzoekende partij brengt daarvoor stukken bij die louter aangeven dat enkele 

overheidsinstanties bereid waren financiële middelen uit te trekken. Verzoeker vervalt wederom 

terug in haar verwarrende argumenten die ze reeds in haar eerste middel had besproken.  

 

In dit middel stelt verzoekende partij dat zij zich hekelt aan het feit dat telkenmaal het woord 

‘serre’ wordt gebruikt. Doch verwijst zij hiervoor naar het vijfde middel wat de éénduidigheid en 

de structuur van het verzoekschrift niet ten goede komt. Hoe kan een vergunningverlenende 

overheid haar beoordeling maken zonder het woord “serre” te gebruiken, indien een aanvrager 

telkenmaal het woord zelf gebruikt om haar project te beschrijven in de begeleidende nota (stuk 

3)? Des te meer nu het projectontwerp een constructie bestaande uit glas en aluminium 

voorziet. 

 

Tot slot wenst tussenkomende partij er op te wijzen dat er reeds voldoende grond was om de 

vergunning in graad van beroep te weigeren, doordat de aanvraag in strijd was met de 

bestemmingsvoorschriften van het gewestplan en geen toepassing kon gemaakt worden van 

een afwijkingsbepaling, waardoor overeenkomstig art. 4.3.1 VCRO de weigering van 

vergunning gegrond was. 

…” 

 

4. 

In haar wederantwoordnota voegt de verzoekende partij niets wezenlijks toe aan de 

argumentatie zoals vervat in het inleidend verzoekschrift.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In haar beschrijvende nota beschrijft de verzoekende partij haar kunstproject in het algemeen 

en haar aanvraag in het bijzonder onder meer als volgt (de Raad onderlijnt): 

 

“… 

Intussen steunt Reset Home op drie ruimtes voor kunst: primo het hoofdgebouw waar een 

uitgenodigde kunstenaar op de gelijkvloerse verdieping beschikt over keuken, living, 

slaapkamer en sanitair, en op de eerste verdieping kan gebruik maken van de expozaal die via 

een breed raam in verbinding staat met de omringende heuvels. Secundo is er een vlakbij 

gelegen hal aan toegevoegd waar werken van grotere omvang – sculpturen, installaties enz. – 

kunnen worden gemaakt en getoond. Een derde voor kunstenaars interessante ruimte wordt 
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gevormd door het mooie terras achter het hoofdgebouw en de grote, golvende tuin die aansluit 

bij weiden en boomgaarden.  

 

Dit projectvoorstel heeft tot doel een vierde kunstruimte te bouwen op wandelafstand van het 

hoofdgebouw, om daardoor een creatieplek voor ruimtelijke kunst te plaatsen middenin het land- 

schap, in een directe relatie met natuur en landbouw.  

 

1.2 De ‘moederserre’ 

 

Kunstenaar Gert Robijns heeft voor de vierde reset-ruimte een vorm ontworpen die helemaal 

past bij de streek en haar economische hoofdactiviteit. Het gaat immers om een serre-achtige 

bouw van glas en aluminium, weliswaar een heel bijzondere bouw alleen al door het 

monumentale karakter, de allure van een megasculptuur, en de inkapseling in een 

Haspengouwse helling. We noemen het de ‘moederserre’ omdat ze een artistieke broedplaats 

wordt, een originele ruimte voor productie en presentatie van kunst gekoppeld aan natuur en 

landbouw. Gert Robijns heeft de vormgeving voorbereid met ontwerptekeningen en maquettes. 

… 

Eens de constructie voltooid is, zal het achterste deel - één derde - worden voorbehouden aan 

innovatieve teelt van groenten, vruchten en kruiden. Een deel daarvan zal beschikbaar zijn voor 

de horeca van de regio, een ander deel zal interessante plantaardige vormen opleveren die in 

een volgend serresegment in bronzen sculpturen kunnen worden omgezet. Het grootste deel 

van de ‘moederserre’ en de rest van het terrein zullen uitnodigen tot artistieke productie en 

presentatie in relatie met landschap en landbouw.  

 

Ambitie en motivatie 

 

Met de ‘moederserre’ willen we de reset-idee verder ontwikkelen en verspreiden. Ze bevindt 

zich centraal in Haspengouw en bepaalt door haar vorm en potentieel de toekomstige invulling 

van het project. Daar kan immers duidelijk worden gemaakt, zowel aan kunstenaars die later 

mee in het project treden als aan bezoekers, hoeveel verbeelding, creativiteit en variatie 

mogelijk zijn op de thematiek van natuur en milieu. Aangevuld met de ‘moederserre’ kan Reset 

Home de hefboom worden voor een Reset Haspengouw. 

…” 

 

De verzoekende partij betwist op zich niet dat het aangevraagde, zoals door haar omschreven, 

strijdig is met de vigerende bestemmingsvoorschrift, landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied, hetgeen door de verwerende partij in de bestreden beslissing wordt vastgesteld. De 

verzoekende partij werpt echter op dat de verwerende partij niet op afdoende wijze heeft 

gemotiveerd dat niet van dit bestemmingsvoorschrift kon worden afgeweken met toepassing 

van artikel 4.4.4, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO). 
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2.  

Artikel 4.4.4, §1 VCRO stelt:  

 

“…  

§ 1. In alle bestemmingsgebieden kunnen, naast de handelingen die gericht zijn op de 

verwezenlijking van de bestemming, ook handelingen worden vergund die gericht zijn op het 

sociaal-culturele of recreatieve medegebruik, voor zover ze door hun beperkte impact de 

verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen.  

 

Voor niet van vergunningsplicht vrijgestelde handelingen die verbonden zijn met occasionele of 

hoogdynamische sociaal-culturele of recreatieve activiteiten, kan slechts een tijdelijke 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd, of een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen onder de voorwaarde dat de 

betrokken handelingen slechts gedurende een specifieke periode of op bepaalde momenten 

aanwezig kunnen zijn.  

 

Sociaal-culturele of recreatieve activiteiten waarvan de inrichtingen een omgevingsvergunning 

voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereisen, kunnen slechts op 

occasionele basis worden toegestaan.  

…”  

 

De voorwaarden uit artikel 4.4.4, §1 VCRO om handelingen te vergunnen die gericht zijn op 

het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik zijn: 

 

- het moet gaan om de verwezenlijking van een sociaal-cultureel of recreatief 

medegebruik;  

- het moet gaan om “medegebruik”;  

- de handeling dient een beperkte impact te hebben zodat verwezenlijking algemene 

bestemming niet in het gedrang komt;  

 

Het geciteerde artikel 4.4.4, §1 VCRO gaat terug op artikel 145sexies, §2 van het decreet van 

18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoerd bij artikel 

4, 2° van het decreet van 22 april 2005 tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende 

de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke 

ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.  

 

De memorie van toelichting bij het decreet van 22 april 2005 geeft als voorbeelden van de 

“beperkte impact”: het beperkte ruimtebeslag van lijnvormige infrastructuren (zoals 
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wandelwegen, ruiter- en fietspaden) of van infrastructuur met een kleine oppervlakte (zoals 

een picknicktafel, een zitbank, een informatiebord), de tijdelijkheid van de ingreep of de 

afwezigheid van weerslag op het terrein (Parl.St. Vl.Parl. 2004-2005, nr. 233/1, 8 e.v.).  

 

Artikel 4.4.4, §1 VCRO is een uitzonderingsbepaling die als dusdanig restrictief 

geïnterpreteerd en toegepast moet worden. Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik staat 

voor een vorm van meervoudig ruimtegebruik, waarbij de beoogde functie aan de hoofdfunctie 

van de percelen ondergeschikt moet blijven. 

 

3. 

In haar advies van 16 september 2021, verleend in het kader van de administratieve 

beroepsprocedure, overweegt het Departement Landbouw en Visserij onder meer: 

 

“… 

Op het inplantingsplan wordt eveneens weergegeven dat er wordt voorzien in 1 toilet, 

technische ruimte en een keukenblok. Het grondplan vermeldt eveneens dat de ruimte als 1 

geheel wordt voorzien met ruimte voor maximum 305 personen. Hoewel dit aantal personen 

wordt vermeld, is het niet duidelijk of de ruimte publiek toegankelijk is en waar dit aantal 

personen dan zou moeten parkeren. Ook is er geen sanitair voorzien voor dergelijk aantal 

mensen. Het is eveneens niet duidelijk waar er met het afvalwater van deze site naartoe wordt 

gegaan. Ter plekke is immers geen riolering aanwezig en er wordt geen 

waterzuiveringsinstallatie voorzien. 

 

De ruime omgeving kent geen ruime parking of andere parkeergelegenheid en kampt 

momenteel al met een parkeerproblematiek in functie van het wandelen naar het doorkijkkerkje. 

Bij plaatsbezoek kon worden vastgesteld dat langs de Grootloonstraat verbodsborden waren 

voorzien om straatparkeren te voorkomen. De landbouwwegenis wordt al druk gebruikt als 

wandel en fietsroute. Een verdere verzwaring van de mobiliteit ter plekke is niet wenselijk en 

zal mogelijks bijkomende conflicten kennen met het daar gebiedseigen en noodzakelijke 

landbouwverkeer. Het is dan ook onduidelijk hoe de kunstenaar en zijn materiaal ter plekke 

gaan geraken. 

… 

Kunstateliers zijn tot nader order zonevreemd in het agrarisch gebied en bovendien ook niet 

wenselijk in deze uitgesproken landbouwruimte. Bovendien vallen kunstateliers niet onder de 

definitie van kunstwerken met beperkte ruimtelijke impact waarvoor geen vergunning 

noodzakelijk is. Het betreft hier wel degelijk een constructie die zelfs groter is dan een gemiddeld 

woonhuis. Cultureel en recreatief medegebruik van het agrarisch gebied kan enkel door middel 

van kleinschalige projecten zoals het doorkijkkerkje of een picknickbank. 

…” 
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De bestreden beslissing luidt onder meer als volgt: 

 

“… 

dat met toepassing van artikel artikel 4.4.4. VCRO de deputatie een vergunning kan toestaan 

voor de handelingen die, naast de handelingen die gericht zijn op de verwezenlijking van de 

bestemming, gericht zijn op het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik, voor zover ze door 

hun beperkte impact de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang 

brengen; 

 

dat in de verantwoordingsnota wordt gesteld dat het doel van het kunstenproject waar het 

project deel van uitmaakt is om de belevingswaarde van de open ruimte het hele jaar door 

aantrekkelijk te maken en niet enkel tijdens de bloesemperiode; dat het project volgend knelpunt 

kent: 

- het voorwerp van de aanvraag is niet duidelijk, 

in het beroepschrift wordt gesteld dat de aanvraag betrekking heeft op een sculptuur, 

dit komt niet overeen met de inhoud van de aanvraag in het loket waarbij volgende 

stedenbouwkundige handeling voorzien wordt : ' Serre, bouwen of herbouwen in functie 

van dienstverlening' noch met de plannen die een gebouw weergeven met sanitair en 

keuken en een bezettingsgraad van maximaal 305 personen; 

- zowel in de bezwaren als het ongunstig landbouwadvies wordt erop gewezen dat in 

deze omgeving het verzadigingspunt voor medegebruik bereikt is, dat verdere 

verzwaring van de mobiliteit ter plekke niet wenselijk is en mogelijks tot bijkomende 

conflicten met het gebiedseigen en noodzakelijke landbouwverkeer zal leiden, 

de bijkomende druk (wandelaars, fietsers, parkeerdruk, ...) en de verenigbaarheid met 

de vereiste exploitatie van het landbouwgebied is moeilijk in te schatten, de te 

verwachten effecten voor de landbouw zijn niet in kaart gebracht en er worden geen 

milderende maatregelen voorgesteld, 

de opmerkingen van het departement Landbouw en de bezwaren hieromtrent worden 

bijgetreden; 

… 

dat de vergunning echter niet verleend kan worden omdat niet aangetoond is dat verdere 

uitbreiding van 

projecten voor kunst in open ruimte en de daarmee gepaard gaande medegebruik van het 

agrarisch gebied nog 

verenigbaar zijn met de vereist exploitatie van het landbouwgebied; 

… 

Overwegende dat de cumulatieve effecten van de bestaande kunst in open ruimte en het 

bijkomend project op de beroepslandbouw en eventuele milderende maatregelen verder 

onderzocht dienen te worden alvorens een vergunning kan overwogen worden; 

…” 
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4. 

Samen met de verwerende en de tussenkomende partij stelt de Raad vast dat uit de onder het 

vorig randnummer weergegeven passages van de bestreden beslissing duidelijk blijkt waarom 

de verwerende partij van oordeel is dat geen toepassing kon gemaakt worden van de 

afwijkingsmogelijkheid uit artikel 4.4.4, §1, VCRO.  

 

Meer bepaald en samengevat blijkt hieruit namelijk dat er op vandaag in de onmiddellijke 

omgeving reeds een ruime mate van overlast wordt ervaren ingevolge het reeds bestaande 

culturele medegebruik in de omgeving, dewelke zich voornamelijk weerspiegelt in 

mobiliteitshinder. Tegen deze achtergrond stelt de verwerende partij vast dat uit het 

aanvraagdossier van de verzoekende partij niet of onvoldoende blijkt hoe het project van de 

verzoekende partij zich tegenover deze bestaande overlast zal verhouden en in welke mate 

het project zelf ook bijkomende impact zal hebben op het agrarisch gebied. 

 

De verzoekende partij toont met haar betoog niet aan, en maakt evenmin aannemelijk, dat de 

overwegingen van de verwerende partij kennelijk onjuist, onzorgvuldig of onredelijk zouden 

zijn.  

 

4.1. 

In de mate dat de verzoekende partij aanklaagt dat de verwerende partij zich voor haar oordeel 

ten onrechte steunt op het “subjectief” negatief advies van het Departement Landbouw en 

Visserij kan ze niet gevolgd worden. Het advies in kwestie kan niet anders dan beschouwd 

worden als een advies van een deskundig orgaan, dat moet geacht worden afdoende 

deskundigheid te bezitten om te oordelen over de al dan niet beperkte impact van een 

aanvraag voor cultureel medegebruik in agrarisch gebied. De vaststellingen door het 

Departement Landbouw en Visserij hierover kunnen bijgevolg als grondslag dienen om een 

gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. 

 

De Raad merkt bovendien op dat de verwerende partij haar beslissing (onder meer) kan 

motiveren door verwijzing naar het advies op voorwaarde dat: 

 

- de inhoud van het advies kenbaar is voor de bestuurde; 

- het advies zelf afdoende gemotiveerd is; 

- de inhoud van het advies wordt bijgetreden in de uiteindelijke beslissing; 

- er geen tegenstrijdige adviezen zijn; 
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Dit betekent niet dat het advies geen inhoudelijke of formele gebreken kan vertonen. Het is 

echter aan de partij die het advies inhoudelijk bekritiseert om de inhoudelijke gebreken ervan 

zodanig aan te tonen of aannemelijk te maken dat dit een vergunningverlenend 

bestuursorgaan, in het kader van haar zorgvuldigheidsplicht, ertoe noopt rekening te houden 

met deze kritiek en ze te betrekken in haar besluitvorming. 

 

4.2. 

In dit laatste verband betwist de verzoekende partij de vaststellingen inzake de bestaande 

mobiliteitshinder niet en weerlegt ze deze niet. Ze beweert enkel dat het advies van het 

Departement Landbouw en Visserij en bijgevolg ook de bestreden beslissing niet zouden 

steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten, maar wel op een subjectieve benadering 

en invulling, wanneer ze verwijzen naar het project als zijnde een “serre”, een “horeca-

uitbating” of als een “atelier waar constant activiteiten plaatsvinden”.  

 

Samen met de verwerende partij stelt de Raad echter vast dat deze benadering van de 

aanvraag door het Departement Landbouw en Visserij en door de verwerende partij voortvloeit 

uit de eigen omschrijving door de verzoekende partij van haar aanvraag in het 

aanvraagdossier. Zoals blijkt uit de onder randnummer 1 van het feitenrelaas en uit de onder 

randnummer 1 van deze beoordeling van het middel weergegeven passages uit de 

beschrijvende nota blijkt immers dat deze niet geheel ondubbelzinnig of duidelijk is.  

 

De verzoekende partij gebruikt in haar beschrijvende nota zelf de begrippen “serre”, 

“monumentaal” en “mega”. Daarnaast wijst ze zelf onder meer op: 

 

- het gebruik van het gebouw als plaats voor “productie en presentatie”; 

- op het gegeven dat andere kunstenaars later mee in het project kunnen treden; 

- op het gegeven dat het gebouw mee wordt ingeschakeld in de beleving van drie andere 

reset-gebouwen. 

 

De verzoekende partij vermeldt op het grondplan dat de constructie een bezetting zal kennen 

van max. 305 personen, zonder dat zij dit in het aanvraagdossier verder verduidelijkt. Noch in 

de beschrijvende nota, noch in de rest van het aanvraagdossier verduidelijkt de verzoekende 

partij hoe het project zich zal verhouden ten opzichte van het reeds bestaande medegebruik 

in het agrarisch gebied. Tegen deze achtergrond is het niet kennelijk onjuist, onredelijk of 

onzorgvuldig van de verwerende partij om voort te gaan op de eigen omschrijving van het 

project van de verzoekende partij, minstens om te oordelen dat de aard en de impact ervan 

onduidelijk zijn.  



 

RvVb - 36 

Zoals reeds geoordeeld bij de beoordeling van het eerste middel is de samenstelling van een 

aanvraagdossier, inclusief een duidelijke omschrijving van het voorwerp van de aanvraag, in 

de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de aanvrager. 

 

4.3. 

Ten onrechte verwijst de verzoekende partij ten slotte nog naar het gegeven dat er een gunstig 

wateradvies is, dat de stad Borgloon geoordeeld heeft dat er geen project-MER vereist is en 

dat het Agentschap Natuur en Bos een voortoets heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen 

impact verwacht wordt ten gevolge van het project. Deze elementen vallen immers allemaal 

onder de toets of het project in overeenstemming is met verschillende sectorregelgeving 

inzake het milieurecht.  

 

Dit staat echter los van de eerste vraag of de gevraagde handelingen in overeenstemming zijn 

met de planologische bestemming dan wel of daarvan op rechtsgeldige wijze kan worden 

afgeweken. Zoals reeds vermeld, vereist een rechtsgeldige afwijking van de agrarische 

bestemming op grond van artikel 4.4.4, §1 VCRO in dit geval onder meer dat de handelingen 

een beperkte impact hebben zodat de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in 

het gedrang komt. Het is aan deze voorwaarde dat blijkens de bestreden beslissing niet 

voldaan is.  

 

5. 

De verzoekende partij toont niet aan dat de verwerende partij op onzorgvuldige of kennelijk 

onredelijke wijze geoordeeld heeft dat, en dat zij niet afdoende gemotiveerd heeft waarom, 

niet aan de toepassingsvoorwaarden voldaan was om op grond van artikel 4.4.4, §1 VCRO af 

te wijken van de planologische bestemming en geen vergunning kon verleend worden in het 

kader van het sociaal-cultureel of recreatief medegebruik. 

 

Het middel wordt verworpen. 
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D. Vijfde, tweede en derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van haar recht om gehoord te worden en van 

de motiveringsplicht.  

 

Ze argumenteert in het vijfde middel: 

 

“… 

Verzoekers werden, blijkbaar louter en alleen om tegemoet te komen aan het voorziene 

'hoorrecht', in allerlaatste instantie wel 'gehoord', maar de beslissing (perstekst inclusief) lag 

duidelijk reeds vast. 

 

Het recht te worden gehoord is volgens verzoekers nochtans niet zomaar een formaliteit. .. 

 

In de bestreden beslissing wordt de subjectieve, onjuiste en formeel betwiste benadering van 

de Omgevingsambtenaar integraal opgenomen, zonder enig antwoord op de bemerkingen en 

betwistingen van verzoekers. 

 

Dienaangaande beperkt de beslissing zich op bladzijde 9 tot het noteren dat verzoekers werden 

gehoord en de opmerkingen werden besproken en in overweging genomen... 

 

Daar moeten verzoekers het mee doen. 

 

Zij krijgen geen antwoord op hun argumenten (zie ook het derde middel) en evenmin enige 

transparantie omtrent de besluitvorming. Overigens weten zij zelfs niet of de gedeputeerde 

waarvan sprake in het verslag van de Omgevingsambtenaar er al dan niet aan heeft 

deelgenomen. 

…” 

 

Ook in het tweede middel argumenteert de verzoekende partij:  

 

“… 

Op 1 oktober 2019 geeft de Stad Borgloon zonder meer haar toelating aan 'Reset Haspengouw' 

(stuk 3) en het college van burgemeester en schepenen erkent het project als ruimteliJk 

kunstwerk en steunt op artikel 11.2 van het zgn. Vrijstellingsbesluit. Dat bepaalt immers· 'Een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor door de 
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overheid of in opdracht van de overheid geplaatste standbeelden, gedenktekens en andere 

artistieke werken'. 

 

De motivering is duidelijk en niet voor misinterpretatie vatbaar. 

 

Verzoekers verwijzen in verband hiermee ook nog naar de toelichting dienaangaande gegeven 

door architect Vanneste en de toelichtingen gegeven door de heer Robijns, zowel op de 

hoorzitting als in een brief die nadien naar de Deputatie gestuurd is (zie stuk 16). 

 

Jammer genoeg is er in de beslissing van 25 november 2021 niets van te lezen. Het brengt 

verzoekers verder naadloos bij hun derde middel. 

…” 

 

In het derde middel stelt de verzoekende partij dan weer: 

 

“… 

De overwegingen van de bestreden beslissing geven ook geen antwoord op door of voor 

verzoekers geformuleerde bezwaren (zie onder meer de loutere vaststelling van de ‘repliek van 

de architect’, zonder en antwoord)… 

 

In de beslissing is er weliswaar een verwijzing naar de mail en de brief van 28 oktober 2021 

van de heer Robijns (zonder beantwoording) en de loutere vaststelling van een repliek van de 

architect, andermaal zonder enige beantwoording. 

 

Het volstaat niet zonder meer het gegeven argument te citeren, er moet op worden 

geantwoord. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij beantwoordt het vijfde middel als volgt: 

 

“… 

Op 29 juli 2021 werd aan de verzoekende partij meegedeeld dat het beroepschrift volledig en 

ontvankelijk was en in onderzoek werd genomen. Er werd tevens aangekondigd dat een 

hoorzitting zou worden georganiseerd op 19 oktober 2021. De verzoekende partij werd 

vervolgens op 28 september 2021 door de provinciale omgevingsambtenaar formeel 

uitgenodigd voor de hoorzitting van 19 oktober 2021. 

 

De reden waarom partijen niet meteen worden gehoord na indiening van een beroepschrift, zit 

besloten in de procedurele voorschriften uit het Omgevingsvergunningsdecreet. Art 63/1 van dit 



 

RvVb - 39 

Decreet stelt immers dat indien, zoals in casu, de deputatie de bevoegde overheid is en er geen 

advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is, de provinciale 

omgevingsambtenaar voor elke beslissing over een beroep een verslag opmaakt, dat deel 

uitmaakt van het vergunningsdossier en de aanvraag toetst aan de in dat artikel opgenomen 

beoordelingsgronden en, in voorkomend geval, een voorstel van antwoord bevat op de 

standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het eventuele openbaar 

onderzoek. Het artikel schrijft voor dat de provinciale omgevingsambtenaar dit verslag ter 

beschikking stelt van de deputatie uiterlijk tien dagen voor het verstrijken van de vastgestelde 

of in voorkomend geval verlengde beslissingstermijn.  

 

Het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar werd op 18 oktober 2021 opgesteld en op 

het omgevingsloket opgeladen en de verzoekende partij werd hieromtrent op 19 oktober 

gehoord. Zij bezorgde op 28 oktober per mail en brief nog een schriftelijke repliek. Hiervan werd 

kennis genomen hetgeen ook als dusdanig werd vermeld in de beslissing van ons college. In 

deze replieknota werd door de verzoekende partij echter niet op concrete afdoende wijze 

aangetoond dat het met de aanvraag verder beoogde medegebruik ter plaatse nog verenigbaar 

is met de vereiste exploitatie van het landbouwgebied, hoewel de bezwaren in het kader van 

het openbaar onderzoek en de ongunstige adviezen van het Departement Landbouw en de 

provinciale omgevingsambtenaar hier duidelijk op hadden gewezen. Er werden ook geen 

aangepaste plannen voorgesteld. 

 

Ons college kon ingevolge de repliek van de verzoekende partij aldus terecht stellen dat 

cumulatieve effecten van de bestaande kunst in open ruimte en het bijkomend project op de 

beroepslandbouw en eventuele milderende maatregelen verder onderzocht dienen te worden 

alvorens een vergunning kan overwogen worden. Op deze wijze werd de replieknota, gelet op 

de weigeringsmotieven op afdoende wijze in de beslissing betrokken. Ons college is geenszins 

verplicht alle argumenten uit een beroepschrift en evenmin een replieknota punt voor punt te 

bespreken. Uit bestreden beslissing moet blijken op welke determinerende redenen de 

(weigerings-)beslissing gesteund is. Zoals werd aangetoond in het verweer bij het derde middel 

is hieraan in casu manifest voldaan en toont de verzoekende partij het tegendeel niet concreet 

aan. 

 

In de mate de verzoekende partij verwijst naar de volgende passage uit het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar:  

“Men is van oordeel dat gedeputeerde Igor Philtjens niet mee kan beslissen gelet op het feit dat 

de gedeputeerde begin september de werken aan het ‘Guggenheim van Haspengouw’ geopend 

heeft. Het lijkt aangewezen dat de gedeputeerde zich onthoudt van de stemming op de 

deputatie van dit dossier.” 
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en zij niet op transparante wijze stelt te weten hoe hiermee is omgegaan, moet opgemerkt 

worden dat uit de ondertekeningsformule van de beslissing wel degelijk op afdoende wijze blijkt 

dat gedeputeerde Philtjens niet aanwezig was bij het nemen van de beslissing: 

… 

Louter ter aanvullende bevestiging hiervan wordt hierbij een uittreksel van de notulen van onze 

zitting van 25 november gevoegd, waaruit blijkt dat gedeputeerde Philtjens de vergadering 

tijdens de bespreking van het agendapunt heeft verlaten. 

…” 

 

3.  

Met betrekking tot het vijfde middel verwijst de tussenkomende partij naar haar weerlegging 

van het derde middel. Daarin zet ze uiteen: 

 

“… 

Verzoekende partij laat zeer duidelijk blijken dat zij een eigen en afwijkende 

opportuniteitsbeoordeling heeft over het aangevraagde. Zoals supra reeds gesteld, kan dit niet 

het voorwerp zijn van de procedure voor uw Raad. De verzoekende partij mag zich niet 

beperken tot het bekritiseren van de bestreden beslissing en het weergeven van een eigen 

opportuniteitsbeoordeling over de vergunningsaanvraag. 

 

Uw Raad erkent reeds dat niet alle middelen opgeworpen gedurende de procedure in graad 

van administratief beroep “1 op 1” beantwoord moeten worden: 

 

“De motiveringsplicht die op de verwerende partij rust impliceert niet dat zij, als 

vergunningverlenend bestuursorgaan, alle tot staving van het administratief beroep 

aangevoerde middelen of argumenten rechtstreeks en punt na punt moet beantwoorden, noch 

is zij gebonden door de motivering van de bestreden beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen.” 

 

Verwerende partij heeft laten blijken in haar beslissing dat alle argumenten mee betrokken 

waren in de beoordeling die zij heeft gemaakt. Dit is voor uw Raad voldoende 

…”  

 

4. 

In haar wederantwoordnota voegt de verzoekende partij niets wezenlijks toe. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij werpt in essentie op dat ze niet of niet op voldoende wijze heeft kunnen 

reageren op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en dat met de opmerkingen 

die ze wel heeft kunnen indienen geen of onvoldoende rekening werd gehouden. Minstens 

blijkt dit laatste niet duidelijk uit de bestreden beslissing.  

 

2.1. 

Artikel 62 OVD luidt als volgt:  

 

“… 

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. 

…”  

 

Artikel 76 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: OVB) bepaalt:  

 

“… 

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 vertegenwoordiger van het bevoegde bestuur kan afhankelijk van de agenda de spreektijd 

en het maximale aantal vertegenwoordigers van de vergunningsaanvrager of beroepsindiener 

bepalen. 

…”  

 

Uit deze bepalingen volgt dat de vergunningsaanvrager of beroepsindiener kan vragen om te 

worden gehoord, in onderhavig geval, door de deputatie, een bestendig afgevaardigde die de 

deputatie gemachtigd heeft, de provinciale omgevingsambtenaar of een ambtenaar die de 

provinciale omgevingsambtenaar gemachtigd heeft. De aangehaalde bepalingen vestigen een 

normatieve plicht tot horen in graad van administratief beroep. Als aanvulling op de 

aangehaalde bepalingen blijven de waarborgen van het beginsel van behoorlijk bestuur 

gelden. Dit houdt in dat het horen ook nuttig moet gebeuren. Er is pas voldaan aan de 

hoorplicht wanneer de betrokken partijen de mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van alle 

relevante gegevens en hun standpunt op nuttige wijze toe te lichten. 

 

Artikel 63/1 OVD bepaalt ten slotte dat, als de deputatie de bevoegde overheid is en er geen 

advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is, de provinciale omgevings-

ambtenaar voor elke beslissing over een beroep een verslag opmaakt, dat deel uitmaakt van 

het vergunningendossier. 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. 

 

2.2. 

In dit dossier heeft de verzoekende partij op 5 juli 2021 bestuurlijk beroep ingediend tegen de 

weigeringsbeslissing van 1 juni 2021 van het college van burgemeester en schepenen van de 

stad Borgloon. In haar beroepschrift heeft de verzoekende partij uitdrukkelijk gevraagd om 

gehoord te worden. Ook in omgevingsloket, in het luik bestemd voor de procedure in bestuurlijk 

beroep, heeft de verzoekende partij uitdrukkelijk aangegeven dat ze gehoord wenste te 

worden. Ten slotte heeft de verzoekende partij via een bericht van 9 augustus 2021 in het 

omgevingsloket deze wens nogmaals uitdrukkelijk bevestigd.  
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Met een brief, opgeladen in het omgevingsloket op 28 september 2021, werd de verzoekende 

partij door de verwerende partij uitgenodigd op de hoorzitting die zou plaatsvinden op 19 

oktober 2021. Op 18 oktober 2021, dus daags voor de hoorzitting, heeft de provinciale 

omgevingsambtenaar een verslag opgemaakt over het dossier. Op dezelfde datum werd dit 

verslag opgeladen in het omgevingsloket. Hoewel de termijn waarover de verzoekende partij 

beschikte om zich na ontvangst van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar voor 

te bereiden op de hoorzitting zeer kort was, toont de verzoekende partij niet aan en maakt ze 

niet aannemelijk dat de verwerende partij daardoor de hoorplicht heeft geschonden. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt namelijk duidelijk dat Gert ROBIJNS samen met een 

raadsman namens de verzoekende partij is verschenen en dat ze namens de verzoekende 

partij opmerkingen hebben geformuleerd. Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing en uit 

het omgevingsloket, en wordt door de verzoekende partij overigens zelf erkend, dat ze op 28 

oktober 2021 en dus ruim na de ontvangst van het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar, nog een schriftelijke repliek van de architect heeft ingediend.  

 

In haar verzoekschrift en wederantwoordnota verduidelijkt de verzoekende partij niet dat ze 

nog, en in voorkomend geval welke, argumenten zou hebben kunnen of willen formuleren doch 

waartoe ze ter gelegenheid van de hoorzitting of in haar schriftelijke repliek nadien niet de 

kans zou hebben gehad. Ze beperkt er zich ten onrechte toe te suggereren dat de hoorzitting 

als een formaliteit werd opgevat. Uit wat voorafgaat blijkt immers dat de verzoekende partij op 

voldoende wijze de kans heeft gehad om haar standpunten mondeling en schriftelijk naar 

voren te brengen en repliek te voeren op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.  

 

In de mate dat de verzoekende partij aanklaagt dat de beslissing duidelijk reeds vastlag en 

hiermee wijst op het gegeven dat de bestreden beslissing het standpunt van de provinciale 

omgevingsambtenaar integraal herneemt, zal hierna blijken dat dit aan de voorgaande 

vaststelling door de Raad geen afbreuk doet. 

 

3.1. 

Het behoort tot de taak en de bevoegdheid van het vergunningverlenende bestuursorgaan om 

te onderzoeken of een aanvraag verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en 

of hiervan eventueel op rechtsgeldige wijze kan worden afgeweken. De Raad kan zijn 

beoordeling niet in de plaats stellen van die van de bevoegde overheid. In de uitoefening van 

het hem opgedragen wettigheidstoezicht is de Raad enkel bevoegd om na te gaan of de 

administratieve overheid de haar ter zake toegekende appreciatiebevoegdheid naar behoren 

heeft uitgeoefend, met name of zij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij deze 
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correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is kunnen 

komen.  

 

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. De motiveringsplicht verplicht niet de verwerende partij om puntsgewijs de replieknota 

op het verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar te beantwoorden. De 

omvang van de motiveringsplicht is afhankelijk van de inhoud, het belang, de pertinentie en 

de gedetailleerdheid van de aangevoerde bezwaren.  

 

Ook moet worden vastgesteld dat een replieknota op het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar niet betekent dat het vergunningverlenend bestuursorgaan niet 

eensluidend met het verslag kan beslissen. Als orgaan van actief bestuur volstaat het dat de 

verwerende partij op een duidelijke manier de redenen vermeldt die geleid hebben tot het 

nemen van haar beslissing. 

 

3.2. 

De verwerende partij heeft haar beslissing eensluidend met het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar genomen, dat op zijn beurt mee maar niet uitsluitend verwijst naar het 

ongunstig advies van het Departement Landbouw en Visserij. In de bestreden beslissing wordt 

in essentie geoordeeld dat het voorwerp van de aanvraag niet duidelijk is en dat onduidelijk is 

wat de impact van het project zal zijn op het reeds verzadigde medegebruik in het agrarisch 

gebied, zodat niet van de agrarische bestemming kan worden afgeweken met toepassing van 

artikel 4.4.4, §1 VCRO. De Raad stelt vast dat de in de replieknota van 28 oktober 2021 op 

het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar opgeworpen argumenten niet van die 

aard zijn dat zij de verwerende partij ertoe zouden nopen haar beslissing bijkomend te 

motiveren. Noch toont de verzoekende partij aan of maakt zij aannemelijk dat dit het geval is. 

 

Ten eerste geeft de verzoekende partij in voormelde replieknota nog een korte toelichting bij 

het voorwerp van de aanvraag. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij hierin zelf toegeeft 

dat een aantal termen in de beschrijvende nota door elkaar worden gebruikt en dat het niet 

eenvoudig is om het project goed te omschrijven. Daarnaast herhaalt de verzoekende partij 

louter enkele termen die ze in haar beschrijvende nota reeds gehanteerd had om het project 

te beschrijven (‘serre’, ‘monumentale sculptuur’). Met deze korte toelichting voegt de 

verzoekende partij dus niets wezenlijks toe aan de argumentatie die ze reeds van bij aanvang 

in haar aanvraagdossier had opgeworpen en waarvan de provinciale omgevingsambtenaar 

reeds kennis had bij het opstellen van zijn verslag.  
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Ten tweede licht de verzoekende partij in de replieknota nog toe hoe ze komt tot het in haar 

aanvraagdossier weergegeven maximaal aantal personen in functie van de bezettingsgraad 

van de constructie. Daarnaast duidt ze de aanwezigheid van een keuken en van sanitaire 

voorzieningen in de constructie. De Raad stelt echter vast dat ze los hiervan echter niet ingaat 

op de impact die de aanwezigheid van deze voorzieningen heeft op het medegebruik in het 

agrarisch gebied, mede gelet op de vaststelling door de provinciale omgevingsambtenaar dat 

dit medegebruik reeds verzadigd was.  

 

Ten derde gaat de verzoekende partij wel nog uitdrukkelijk in op de impact van het project op 

de omgeving in functie van het verzadigingspunt voor medegebruik. In dit verband verwijst de 

verzoekende partij echter louter naar en citeert ze louter uit de project-m.e.r.-screening die ze 

aanvankelijk reeds bij haar aanvraagdossier had gevoegd en waarvan de provinciale 

omgevingsambtenaar dus reeds kennis had bij het opmaken van zijn verslag.  

 

Uit het voorgaande blijkt dus dat de verzoekende partij in het kader van haar hoorrecht geen 

bijkomende argumentatie heeft opgeworpen die niet reeds in haar oorspronkelijk 

aanvraagdossier vervat zat en waarvan de provinciale omgevingsambtenaar dus nog geen 

kennis had kunnen nemen. Uit de motivering in de bestreden beslissing, voortgaande op het 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, kan bijgevolg voldoende worden afgeleid 

waarom de argumenten van de verzoekende partij niet worden aangenomen. 

 

4. 

De middelen worden verworpen. 

E. Zesde, tweede en vierde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van het gelijkheidsbeginsel. In haar zesde 

middel argumenteert ze: 

 

“… 

Verzoekers verwezen hiervoor reeds uitdrukkelijk naar het zo geroemde 'doorkijkkerkje'. 

 

Er wordt in het bestreden besluit met geen woord over gerept, terwijl er nochtans door 

verzoekers uitdrukkelijk werd naar gerefereerd zowel in geschrift als in woord. 
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Het ontgaat verzoekers totaal waarom er in dit geval voor hen een afwijkende benadering is. 

Zij wordt hen niet toegelicht, integendeel 

 

De bestemmingsvoorschnften voor agrarisch gebied kunnen op zich geen weigeringsgrond 

vormen en de basisrechten voor het oprichten van een nieuwe zonevreemde site voor sociaal-

cultureel gebruik (kunst in open ruimte) zijn van toepassing. 

 

Overigens kan hun toch niet worden gevraagd het op gissing gebaseerde parkeerprobleem 

op te lossen 

 

In de bestreden beslissing werd overduidelijk het gelijkheidsbeginsel geschonden. Ook dit 

middel is gegrond en ook om deze reden dient het besluit van 25 november 2021 te worden 

vernietigd… 

” 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt: 

 

“… 

Zoals in het vierde middel reeds werd gesteld kan er slechts sprake zijn van een schending van 

het gelijkheidsbeginsel indien in rechte en in feite gelijke gevallen door ons college ongelijk 

zouden zijn behandeld zonder dat er voor deze ongelijke behandeling een objectieve 

verantwoording bestaat. Vastgesteld moet worden dat de verzoekende partij dit niet aantoont.  

 

Wat betreft de toepassing van art. 4.4.4 § 1 VCRO werd bij de bespreking van het derde middel 

reeds uiteengezet dat dit deze bepaling een mogelijkheid, geen automatisch recht, betreft om 

een vergunning te verlenen indien aan de toepassingsvoorwaarden van deze 

uitzonderingsbepaling is voldaan en ons college op goede gronden dat de aanvraag hiervoor 

niet in aanmerking kwam. Deze motivering volstaat en is afdoende om de weigeringsbeslissing 

te dragen. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij zet uiteen: 

 

“… 

Hieruit volgt dat er minstens al twee of meerdere gelijkaardige situaties zich moeten voordoen 

die ongelijk behandeld worden. Verzoekende partij verwijst naar het doorkijkkerkje. Dit ziet er 

als volgt uit (stuk 2): 

… 
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Tussenkomende partij meent dat het onmogelijk is om te stellen dat het project, te zien op 

bovenstaande afbeelding, dezelfde finaliteit draagt als het aangevraagde project dat een 

constructie voorziet waarvan het grootste deel ingezet zal worden als ruimte voor de productie 

en presentatie van werken met bijkomend horecavoorziening.  

 

Daarnaast toont verzoekende partij nergens in haar verzoekschrift aan op welke wijze er een 

ongelijke behandeling zou bestaan. Louter stellen dat het ene zichzelf heeft kunnen realiseren 

en het andere niet, zonder concreet aan te tonen waaruit de ongelijkheid bestaat is verre van 

voldoende. Zij komt te kort in motivatie en bewijs, waardoor het middel een gebrek aan 

rechtswaarde heeft. 

…” 

 

4. 

In haar wederantwoordnota dupliceert de verzoekende partij met betrekking tot het zesde 

middel nog dat het doorkijkkerkje in rechte en in feite hetzelfde geval zou zijn als haar eigen 

project. Met betrekking tot haar tweede middel stelt de verzoekende partij in haar 

wederantwoordnota nog:  

 

“… 

Het moet hier overigens tot slot ook formeel en uitdrukkelijk worden opgemerkt dat op precies 

dezelfde basis de stad eerder ook al toelating heeft verleend om beeldende kunst met 

architecturale kenmerken in de publieke ruimte én in landbouwgebied te plaatsen. De meest 

bekende voorganger is ‘Reading between the Lines’, een ontwerp van het architectenduo Gijs 

Van Vaerenbergh, beter bekend als ‘het doorkijkkerkje’, inmiddels een Limburgs icoon. … 

 

Overigens participeert de stad er mee in. Verzoekers verwijzen naar onder meer nog het 

Zonsopgangsconcert van 19 juni 2022, een organisatie van B-classic en de stad Borgloon. 

 

Verzoekers stelden, in voorkomend geval, de terechte vraag naar het gelijkheidsbeginsel (zie 

hierna zesde middel)? 

…” 

 

Met betrekking tot haar vierde middel stelt de verzoekende partij in haar wederantwoordnota 

ten slotte nog: 

 

“… 

De ongemotiveerde weigering staat, zoals aangegeven, totaal haaks op de eerdere 

overwegingen van de stad en van de provincie zelf, evenals op hun eigen initiatieven en volle 
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medewerking en de acties van Visit Limburg en op de toelatingen die voor vergelijkbare 

initiatieven worden gegeven en die door verzoekers werden toegelicht.  

 

Wat met dan bijvoorbeeld de organisatie door de stad Borgloon zelf van het 

Zonsopgangsconcert van 19 juni 2022 op een paar honderd meter van de locatie die verzoekers 

voor ogen hadden?  

…”  

 

Beoordeling door de Raad 

1.  

Het behoort tot de taak en de bevoegdheid van het vergunningverlenende bestuursorgaan om 

te onderzoeken of een aanvraag verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en 

of hiervan eventueel op rechtsgeldige wijze kan worden afgeweken. De Raad kan zijn 

beoordeling niet in de plaats stellen van die van de bevoegde overheid. 

 

In de uitoefening van het hem opgedragen wettigheidstoezicht is de Raad enkel bevoegd om 

na te gaan of de administratieve overheid de haar ter zake toegekende appreciatie-

bevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend, met name of zij is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij deze correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in 

redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen.  

 

Wanneer de verwerende partij op basis van artikel 66 OVD uitspraak doet over een bij haar 

ingesteld beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, treedt 

zij op als orgaan van actief bestuur en niet als administratief rechtscollege. Ten gevolge van 

het devolutief karakter van het beroep moet de verwerende partij de aanvraag opnieuw in haar 

volledigheid onderzoeken, en dit op grond van een eigen beoordeling van de hele aanvraag, 

zowel wat de legaliteit als de opportuniteit van de aanvraag betreft.  

 

De motiveringsplicht die op de verwerende partij rust, impliceert niet dat ze, als 

vergunningverlenend bestuursorgaan, alle tot staving van het administratief beroep 

aangevoerde middelen of argumenten rechtstreeks en punt na punt moet beantwoorden, noch 

is zij gebonden door de motivering van de voor haar bestreden beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

2.  

In de bestreden beslissing wordt in essentie geoordeeld dat het voorwerp van de aanvraag 

niet duidelijk is en dat onduidelijk is wat de impact van het project zal zijn op het reeds 
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verzadigde medegebruik in het agrarisch gebied, zodat niet van de agrarische bestemming 

kan worden afgeweken met toepassing van artikel 4.4.4, §1 VCRO. Zoals reeds vermeld bij 

de beoordeling van onder meer het derde middel is de Raad van oordeel dat dit motief niet 

kennelijk onredelijk is en dat het de weigeringsbeslissing kan schragen.  

 

De verzoekende partij meent dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden aangezien ze in 

haar administratief beroepschrift zou aantonen dat een gelijkaardig project, namelijk het 

zogenaamde doorkijkkerkje, wel vergund werd. 

 

3. 

Het gelijkheidsbeginsel kan maar geschonden zijn als in rechte en in feite vergelijkbare 

situaties ongelijk werden behandeld, zonder dat die ongelijke behandeling op een objectief 

criterium berust en in redelijkheid verantwoord is, of als in rechte en in feite onvergelijkbare 

situaties gelijk werden behandeld zonder dat die gelijke behandeling op een objectief criterium 

berust en in redelijkheid verantwoord is. De verzoekende partij dient in haar verzoekschrift met 

concrete en precieze gegevens de schending van het gelijkheidsbeginsel aan te tonen. De 

toets aan het gelijkheidsbeginsel houdt in dat de vergelijking betrekking heeft op 

rechtssituaties die het gevolg zijn van het handelen van eenzelfde overheid.  

 

De verzoekende partij verwijst in de procedure voor de Raad opnieuw naar het zogenaamde 

doorkijkkerkje, dat zich slechts op korte afstand van de projectlocatie bevindt. Naast een vage 

en dus nietszeggende bewering daaromtrent, laat de verzoekende partij echter na om op 

concrete wijze aan te tonen dat het doorkijkkerkje in rechte en in feite een vergelijkbaar project 

zou zijn met het door haar beoogde project. De verzoekende partij werpt niet op of het 

doorkijkkerkje een project is dat al dan niet onder het toepassingsgebied van artikel 11.2 

Vrijstellingenbesluit zou vallen en waarvoor dus al dan niet een vergunning zou nodig zijn. In 

de mate dat hiervoor wel een vergunning nodig zou zijn, argumenteert de verzoekende partij 

niet of voor het doorkijkkerkje al dan niet toepassing kan gemaakt worden van artikel 4.4.4, §1 

VCRO. De verzoekende partij laat volledig na om de vergunningstoestand van het 

doorkijkkerkje concreet toe te lichten.  

 

In de bestreden beslissing wordt het doorkijkkerkje bovendien wel degelijk vermeld, namelijk 

naar aanleiding van de beschrijving van de toestand in de omgeving, van de weergave van de 

tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren en van de weergave van het advies van 

het Departement Landbouw en Visserij. Op grond hiervan blijkt duidelijk dat de verwerende 

partij van oordeel was dat ze helemaal geen vergelijking kon maken met het doorkijkkerkje, 
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net bij gebrek aan duidelijkheid over het voorwerp van de aanvraag en over de impact van het 

project op de reeds bestaande verzadiging van het medegebruik in het agrarisch gebied.  

 

In de mate dat de verzoekende partij ten slotte nog verwijst naar een concert dat op korte 

afstand van de projectlocatie zou georganiseerd zijn door de stad Borgloon, is dit argument 

niet dienend. De verwerende partij kan geen schending van het gelijkheidsbeginsel worden 

aangewreven op basis van een vergelijking een project dat een andere overheid verleend 

heeft, nog los van het gegeven dat de verzoekende partij ook hier nalaat om de 

vergunningstoestand voor dit project aan te tonen.  

 

4. 

De middelen worden verworpen. 
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VII. Beslissing  

1. De tussenkomst van Johan CREETEN is ontvankelijk.  

 

2. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

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

 

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

tussenkomende partij.  

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 12 januari 2023 door de derde kamer. 

 

 

De griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Filip VAN ACKER 

 


