RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN
ARREST
van 3 maart 2020 met nummer RvVb-UDN-1920-0643
in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0451-UDN

Verzoekende partij

de heer Martin GEELEN wonende te 3900 Pelt, Dorpsstraat 51, bus
5

Verwerende partij

de provincie LIMBURG
vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad
vertegenwoordigd door de heer Tom LOOSE

I.

BESTREDEN BESLISSING

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 25 februari 2020 de schorsing bij
uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de verwerende
partij van 12 december 2019.
De verwerende partij heeft het administratief beroep van de verzoekende partij tegen de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Pelt van 1 juli 2019 niet
ingewilligd.
De verwerende partij heeft aan de aanvrager een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen
van 6 hotelkamers (als uitbreiding op een bestaand hotel 'De Secretaris') op het perceel gelegen
te Pelt, Bemvaartstraat 2A, met als kadastrale omschrijving Afdeling 1, Sectie B, perceelnr.4M2.

II.

VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING

De verwerende partij dient geen nota met opmerkingen over de vordering tot schorsing bij uiterst
dringende noodzakelijkheid maar wel het administratief dossier in.
De kamervoorzitter behandelt de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid op
de openbare zitting van 2 maart 2020.
De heer Tom LOOSE voert het woord voor de verwerende partij.
De verzoekende partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, verschijnt niet op de zitting.
Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014
houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) zijn
toegepast.
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III.

FEITEN

De aanvrager dient op 5 februari 2019 bij het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente Pelt een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een hotel
aan de Bemvaartstraat 2A
Het college van burgemeester en schepenen verleent op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning
aan de aanvrager. Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 7 augustus 2019
administratief beroep aan bij de verwerende partij.
Na de hoorzitting van 5 november 2019 verklaart de verwerende partij het beroep op 12 december
2020 ongegrond en verleent een omgevingsvergunning. Dat is de bestreden beslissing.

IV.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 40, §4, TWEEDE LID DBRC-DECREET

Indien een verzoekende partij niet verschijnt en niet vertegenwoordigd is op de zitting waar de
schorsingsvordering wordt behandeld, moet de vordering tot schorsing overeenkomstig artikel 40,
§4, tweede lid DBRC-decreet, worden verworpen.
De verzoekende partij vermeldt reeds in het verzoekschrift dat ze niet zal verschijnen op de zitting.
De verzoekende partij gaf ook geen gevolg aan de uitnodiging om te verschijnen op de zitting van
2 maart 2020. De Raad kan alleen maar vaststellen dat, hoewel de verzoekende partij gekozen
heeft voor de uitzonderingsprocedure van de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, ze
klaarblijkelijk niet aandringt op de schorsing van de bestreden beslissing.
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

De Raad verwerpt de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel in openbare zitting van 3 maart 2020 door de tiende kamer.

De toegevoegd griffier,

De voorzitter van de tiende kamer,

Chana GIELEN

Nathalie DE CLERCQ
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