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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 17 september 2020 met nummer RvVb-A-2021-0060 

in de zaak met rolnummer 1819-RvVb-0695-A 

 

 

Verzoekende partijen 
 

1. mevrouw Marie SAVERYS 
2. mevrouw Anne-Marie COSIJNS 
 
vertegenwoordigd door advocaten Stijn VERBIST en Joris CLAES, 
met woonplaatskeuze op het kantoor te 2000 Antwerpen, Graaf Van 
Hoornestraat 51 
 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT 
vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad  
 

Tussenkomende partij de REGIE DER GEBOUWEN,  
 
vertegenwoordigd door advocaten Yves LOIX en Nele ANSOMS, met 
woonplaatskeuze op het kantoor te 2018 Antwerpen, 
Mechelsesteenweg 27 
 

I. BESTREDEN BESLISSING 

Verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 29 april 2019, geregulariseerd op 

21 mei 2019, de vernietiging van de beslissing van verwerende partij van 28 februari 2019. 

 

Verwerende partij heeft het administratief beroep van onder andere verzoekende partijen tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tervuren van 10 

september 2018 ongegrond verklaard. 

 

Verwerende partij heeft aan tussenkomende partij een omgevingsvergunning onder voorwaarden 

verleend voor het aanleggen van een tijdelijke parking voor het Koninklijk Museum voor Midden-

Afrika op de percelen gelegen te 3080 Tervuren, Museumlaan zn, met als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie C, 0053/00C00 (deels) en 0053/00D00 (deels). 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

1. 

Tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 5 september 2019 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. De voorzitter van de Raad laat haar met een 

beschikking van 14 oktober 2019 toe in de debatten.   

 

2. 

Verwerende partij dient een antwoordnota en het administratief dossier in. Tussenkomende partij 

dient een schriftelijke uiteenzetting in. Verzoekende partijen dienen een wederantwoordnota in. 

 

3. 
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De partijen worden opgeroepen voor de zitting van 5 mei 2020. Zij stemmen in met het schriftelijk 

behandelen en in beraad nemen van de vordering, met toepassing van artikel 85, §3 van het besluit 

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

bestuursrechtscolleges (hierna: Procedurebesluit). 

 

4. 

Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het Procedurebesluit zijn toegepast. 

III. FEITEN 

1. 

Tussenkomende partij dient op 2 mei 2018 bij het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Tervuren een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 

tijdelijke parking voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. 

 

2. 

De percelen liggen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 

Vlaams strategisch gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden’, goedgekeurd op 

16 december 2011 (hierna: het GRUP), in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen.  

 

3. 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 14 juni 2018 tot en met 13 juli 2018, dienen 

onder andere verzoekende partijen een bezwaarschrift in. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert op 25 juni 2018 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het agentschap Onroerend Erfgoed adviseert op 12 juli 2018 gunstig.  

 

De gemeentelijke dienst mobiliteit adviseert op 27 juli 2018 voorwaardelijk gunstig.  

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert voorwaardelijk gunstig.  

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent op 10 september 2018 een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden met een duur tot 31 december 2019, waarbij het zich 

aansluit bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

 

4. 

Tegen deze beslissing tekenen onder andere verzoekende partijen op 18 oktober 2018 

administratief beroep aan bij verwerende partij. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert op 3 december 2018 voorwaardelijk gunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert op 1 februari 2019 om het beroep ontvankelijk en 

gegrond te verklaren en de omgevingsvergunning te weigeren wegens strijdigheid van de aanvraag 

met het GRUP, omdat er niet wordt voorzien in een parkachtige aanleg.  

 

Na de hoorzitting van 12 februari 2019 dient tussenkomende partij op 22 februari 2019 een 

aangepast plan in.  
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Verwerende partij verklaart de beroepen op 28 februari 2019 ongegrond en verleent een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden met een duur van twee jaar, waarbij zij afwijkt van het 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOMST 

Uit het dossier blijkt dat het verzoek tot tussenkomst tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden 
geen excepties opgeworpen.  

V. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

Uit het dossier blijkt dat de vordering tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden geen excepties 

opgeworpen.  

VI. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

A. Eerste middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

Verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

- de artikelen 1.1.4 en 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) 

- de artikelen 3 en 68 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(hierna: OVD) 

- artikel C10.3.2 van het GRUP 

- artikel 27 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (hierna: 

Toegankelijkheidsverordening) 

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

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) 

- de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheids-, het rechtszekerheids- en het 

vertrouwensbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

 

In een eerste middelonderdeel betwisten zij in essentie de degelijkheid van de beoordeling door 

verwerende partij van de verenigbaarheid van de aanvraag met de stedenbouwkundige 

voorschriften en de goede ruimtelijke ordening, die zij kennelijk onredelijk achten en minstens niet 

afdoende gemotiveerd in het licht van hun argumentatie tijdens de administratieve 

vergunningsprocedure. 

 

Zij betwisten daarbij vooreerst de verenigbaarheid van de aanvraag met de stedenbouwkundige 

voorschriften in artikel C10.3.2 GRUP. Zij stellen dat de planaanpassingen in graad van 

administratief beroep, waarbij met name wordt voorzien in een beperkte reductie van het aantal 

parkeerplaatsen, de aanplanting van een paar bomen en het verwijderen van een aantal openingen 

in de haag, niet tot gevolg hebben dat de parking een “parkachtig karakter” krijgt, dat na de afbraak 

van de tijdelijke parking “van blijvende aard“ is. Zij menen dat het parkeerterrein, dat vooralsnog 

“een open plek is vol begroeiing en onkruid”, “binnen de vooropgestelde duurtijd van de vergunning 

(2 jaar)” onmogelijk een parkachtig karakter kan krijgen, aangezien “eventuele aanplantingen tijd 

nodig hebben om te groeien etc.”, zodat de aangepaste plannen niet kunnen leiden “tot het plotse 

ontstaan van een ‘parkachtig karakter’” en de site enkel “mogelijk op termijn met meer groen zal 
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omzoomd zijn”. Zij menen ook dat “de tijdelijkheid van de parking niet gegarandeerd is”, waardoor 

de bestreden beslissing ten onrechte uitgaat van de veronderstelling dat “de parking slechts een 

overgangsfase zou inhouden naar de latere realisatie van een nieuwe parkachtige groenbuffer”. 

 

In aansluiting hierbij betwisten zij ook de degelijkheid van de beoordeling van het voor de aanvraag 

relevante aandachtspunt inzake de cultuurhistorische aspecten. Zij stellen dat het parkeerterrein 

zich in de onmiddellijke omgeving bevindt van het als monument en cultuurhistorisch landschap 

beschermde ‘Park van Tervuren’, en in het bijzonder het recent verfraaide ‘beeld van een 

Afrikaanse olifant’, waarvan de erfgoedwaarden zullen worden verstoord. Zij menen dat de 

verwijzing in de bestreden beslissing naar het gunstig advies van Onroerend Erfgoed, en de 

aanvullende overweging inzake de omzoming van het parkeerterrein met hagen niet afdoende zijn. 

Zij benadrukken dat “beschermd erfgoed steeds in zijn omgevingscontext moet geplaatst worden”, 

zodat de vaststelling “dat er geen wagens door de eigenlijk beschermde zone zullen rijden dan ook 

niet relevant is”, in tegenstelling tot de vaststelling “dat er tijdens de vermeende looptijd van de 

vergunning geenszins sprake zal zijn van een echte ‘groene omzoming’”, aangezien deze, “als die 

er al zou komen, geenszins op twee jaar tijd gerealiseerd kan worden, toch niet in die mate dat het 

zicht op de auto’s werkelijk voldoende afgeschermd zal zijn”. Zij betwisten ook opnieuw “het 

onrechtmatige uitgangspunt dat de parking slechts tijdelijk zou zijn, en ook daarom de beleving van 

de erfgoedwaarden niet blijvend zou verstoord worden”. Zij wijzen in dit kader ook op de vaststelling 

dat “de museumwijk zelf ook een aangename en groene woonbuurt met architecturale interesse 

is, die zou ontsierd worden door de parking”, waarbij zij opnieuw de verwijzing in de bestreden 

beslissing naar de groene omzoming betwisten. 

 

Zij betwisten voorts de degelijkheid van de beoordeling van de project-MER-screeningsnota en van 

het voor de aanvraag relevante aandachtspunt inzake de hinderaspecten, en menen dat de 

bestreden beslissing daarbij ten onrechte “voorbijgaat aan de hinder en milieueffecten die zich 

zullen voordoen” en “zich kritiekloos aansluit bij de project-MER-screeningsnota van het 

aanvraagdossier”, waarin de milieueffecten van het project niet concreet en zorgvuldig worden 

getoetst. Zij stellen dat daarin met name zonder motivering of analyse bij ieder potentieel effect 

“geen milieueffecten” wordt aangekruist, terwijl de parking nochtans zal leiden tot een toename van 

het autoverkeer, met inbegrip van een toename van geluid, uitstoot, fijnstofvervuiling, wateroverlast, 

afval en stof. Zij menen dat de verwijzing in dit kader in de bestreden beslissing naar andere stukken in 

het dossier hieraan niet kan verhelpen, aangezien verwerende partij daarbij ook “geen enkele vorm van 

concrete toetsing op dit vlak voert”. Zij stellen dat “de beoordeling van de hinder in het kader van de 

goede ruimtelijke ordening alle vormen van hinder betreft”, waarbij met name “alle hinderaspecten, voor 

zover noodzakelijk of relevant, afdoende onderzocht moeten worden”. Zij menen ook dat het goed 

resultaat aldaar van de NO2-concentratie volgens het ‘Curieuze Neuzen’-onderzoek voortaan niet meer 

zal worden gehaald, indien “op deze zone dagelijks een paar honderd auto’s extra zullen in- en uitrijden”. 

 

Zij betwisten ook de degelijkheid van de beoordeling van het voor de aanvraag relevante 

aandachtspunt inzake de mobiliteitsimpact en de daarmee gerelateerde veiligheidsrisico’s. Zij 

wijzen daarbij op de mobiliteitstoets uit het aanvraagdossier, die “weliswaar een aantal nuttige 

suggesties doet, maar verder geenszins als afdoende kan beschouwd worden”, aangezien daarin 

onder meer “de basisvraag hoe de mobiliteitshinder voor de buurt zal tegengegaan worden geheel 

onbeantwoord blijft”, en de “doordachte ontsluiting en circulatie” waarvan sprake niet concreet 

wordt ingevuld. Zij benadrukken dat er aldaar “op dit ogenblik reeds een grote verkeersdrukte 

heerst in de buurt van de geplande parking” met veel zwakke weggebruikers, die ”reeds een aantal 

ongevallen voor gevolg had”, zodat “het valt te verwachten dat de huidige verkeersdrukte door de 

geplande parking zal verzanden in een ware verkeerschaos, met een oververzadiging tot gevolg”. 

In die optiek betwisten zij “de stelling in de bestreden beslissing dat er ‘minder zoekverkeer’ zou 

zijn, en dat er geen enkel noemenswaardig mobiliteits- of veiligheidsprobleem zal ontstaan”, en 

menen zij dat er ten onrechte “een eenzijdig positief plaatje wordt gecreëerd, alsof alle auto’s op 

perfect gespreide wijze direct van en naar de grote weg zullen rijden, zonder enige overlast voor 
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de buurt”. Zij menen dat de aanvraag “voor de mobiliteitsproblematiek geen werkzame oplossing” 

aanreikt, en deze in de bestreden beslissing ook niet wordt voorzien. Zij betwisten de 

representativiteit van de parkeernota die door de gemeente op de hoorzitting is neergelegd, en 

“waaruit zou moeten blijken dat de heropening van het museum parkeerchaos in de buurt zou 

veroorzaakt hebben”, omdat “de parkeerproblematiek die zich in de Museumwijk bij wijlen mogelijk 

voordoet, grotendeels zo niet helemaal het gevolg is van een onvoldoende en inconsistent 

gemeentelijke beleid op dit vlak”, terwijl “de tijdsruimte naar de realisatie van de definitieve parking 

met enkele kleine ingrepen perfect kunnen overbrugd worden”. 

 

Verzoekende partijen stellen tenslotte dat de aanvraag strijdig is met de stedenbouwkundige 

voorschriften in de Toegankelijkheidsverordening, aangezien er geen aangepaste en 

voorbehouden parkeerplaatsen worden voorzien. Zij stellen dat hoewel dit door verwerende partij 

in de bestreden beslissing wordt erkend, en de aanvrager op de hoorzitting aangaf dat deze 

plaatsen “elders zouden voorzien worden”, er hierover in de bestreden beslissing vervolgens “geen 

spoor meer is terug te vinden”, aangezien er “nergens wordt verwezen naar de mogelijke nieuwe 

locatie, of de verplaatsing als voorwaarde wordt opgenomen”, zodat “de vergunning geen enkele 

concrete voorwaarde of garantie bevat inzake de invulling van de plaatsen voor andersvaliden”. 

 

In een tweede middelonderdeel stellen zij dat de bestreden beslissing voor de beoordeling van het 

tijdelijk karakter van de parking en de daarmee gerelateerde beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening ten onrechte “inhoudelijk is gelinkt aan” en “geheel gestoeld is op” “de volstrekt foutieve 

premisse” dat de parking na twee jaar zal worden afgebroken, op een ogenblik dat de nieuwe 

definitieve parking ter hoogte van de terminus van tram 44 is gerealiseerd, zodat “elke mogelijke 

overlast die er zou kunnen ontstaan” en “elke mogelijke schade aan de erfgoedbeleving” “slechts 

van tijdelijke aard zou zijn”. Zij stellen dat hoewel “de huidige, zogenaamd ‘tijdelijke’ vergunning 

wordt geacht intrinsiek verbonden te zijn met de realisatie van de definitieve parking aan de 

tramterminus”, er “geen enkel spoor is terug te vinden” of “dossierstuk beschikbaar is” waaruit blijkt 

dat “de plannen voor de definitieve parking zich reeds in een behoorlijk ver gevorderd stadium 

zouden bevinden” en er hiervoor “een concrete tijdslijn is”, en er “ook nog geen aanvraagdossier 

is ingediend”. Zij menen dat er “bijgevolg geen enkele garantie bestaat” dat de tijdelijke parking, 

ondanks de voorwaarde in die zin, tijdig opnieuw zal worden afgebroken, waardoor “een scenario 

waarin men de tijdelijke parking dan maar ‘voortzet’ geenszins denkbeeldig is”.  

 

2. 

Verwerende partij betwist het middel. Ter weerlegging van het eerste middelonderdeel stelt zij wat 

betreft de aangevoerde onverenigbaarheid van de aanvraag met artikel C10.3.2 GRUP dat de 

beperkte planaanpassingen in graad van administratief beroep tegemoetkomen aan de 

opmerkingen daarover in het ongunstig advies van de provinciale omgevingsambtenaar, waardoor 

de parking alsnog “wordt ingericht met een parkachtige aanleg”. Zij stelt dat verzoekende partijen 

niet aantonen dat haar oordeel daarover in de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is, ter 

ondersteuning waarvan zij wijst naar de toelichting bij artikel C10.3.2 GRUP. 

 

Wat betreft de kritiek op de beoordeling van het voor de aanvraag relevante aandachtspunt inzake 

de cultuurhistorische aspecten, omwille van de aantasting van de erfgoedwaarden van het 

nabijgelegen ‘Park van Tervuren’ en het ‘beeld van een Afrikaanse olifant’, wijst zij op de motieven 

daarover in de bestreden beslissing, en in het bijzonder naar het gunstig advies van het agentschap 

Onroerend Erfgoed van 12 juli 2018, waarin wordt geoordeeld “dat de aanvraag geen afbreuk doet 

aan de erfgoedwaarden van de bescherming”.  

 

Wat betreft de kritiek op de beoordeling van de project-MER-screeningsnota en van het voor de 

aanvraag relevante aandachtspunt inzake de hinderaspecten wijst zij op de duidelijke motieven 

daarover in de bestreden beslissing. 
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Wat betreft de kritiek op de beoordeling van het voor de aanvraag relevante aandachtspunt inzake 

de mobiliteitsimpact en de daarmee gerelateerde veiligheidsrisico’s, wijst zij op de motieven 

daarover in de bestreden beslissing, in het bijzonder de vaststelling dat “de parking als dusdanig 

geen bijkomende mobiliteitsoverlast zal genereren” en “de ontsluiting van de parking geen hinder 

voor de omwonenden zal genereren”, en op het gunstig advies van het agentschap Wegen en 

Verkeer van 3 december 2018. 

 

Wat betreft de aangevoerde onverenigbaarheid van de aanvraag met de 

Toegankelijkheidsverordening stelt zij dat uit de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat er conform 

artikel 27 van deze verordening “7 aangepaste en voorbehouden plaatsen dienen voorzien te 

worden”.  

 

Ter weerlegging van het tweede middelonderdeel wijst zij op de mogelijkheid in artikel 68 OVD om 

“op verzoek van de vergunningsaanvrager“ een omgevingsvergunning te verlenen voor een 

bepaalde duur, zoals door middel van de bestreden beslissing is gebeurd. Zij stelt dat daarin “zeer 

duidelijk wordt bepaald dat de parking vergund wordt met een duur van twee jaar” en dat “na afloop 

van de vergunning alle aangebrachte installaties en constructies binnen de drie maanden 

verwijderd dienen te worden”, met uitzondering van de aangeplante bomen, zodat het op basis 

hiervan “niet mogelijk is” “dat de tijdelijke parking na twee jaar verder zal gebruikt worden”.   

 

3. 

Tussenkomende partij betwist het middel. Ter weerlegging van het eerste middelonderdeel stelt zij 

dat verwerende partij bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede 

ruimtelijke ordening beschikt over een discretionaire bevoegdheid, terwijl verzoekende partijen niet 

aantonen dat de bestreden beslissing ter zake niet afdoende is gemotiveerd dan wel dat de 

beoordeling door verwerende partij foutief of kennelijk onredelijk is. 

 

Wat betreft de aangevoerde onverenigbaarheid van de aanvraag met artikel C10.3.2 GRUP 

benadrukt zij dat “enkel de niet-bebouwde en niet-verharde ruimtes” van het parkeerterrein “een 

parkkarakter moeten verkrijgen”, en dus “niet het perceel op zich of de parking op zich”, zodat “het 

niet zo is dat het perceel volledig groen voorzien dient te worden“ dan wel “aangelegd moet worden 

als groene buffer voor de achterliggende woonwijk”. Zij merkt daarbij op dat verzoekende partijen 

zich nooit tegen deze bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het GRUP hebben verzet. Zij 

wijst op de vaststelling dat zij met het aangepast plan tijdens de hoorzitting, waarbij “de niet-

bebouwde en niet-verharde ruimtes zodanig worden ingericht dat zij een parkachtig karakter 

bekomen”, tegemoet komt aan de opmerkingen van de provinciale omgevingsambtenaar over de 

onverenigbaarheid van de aanvraag met de inrichtingsvoorschriften van het GRUP, zodat 

verwerende partij terecht en gemotiveerd oordeelt dat “de niet-verharde ruimtes nu wel een 

parkachtig karakter vertonen en het aangevraagde aldus volledig in overeenstemming is met artikel 

C10.3.2 van het GRUP”. Zij betwist het standpunt van verzoekende partijen “dat het parkachtig 

karakter niet direct gerealiseerd kan worden, waardoor de vergunning geweigerd zou moeten 

worden“, aangezien “de aanplantingen namelijk wel worden voorzien opdat het parkachtig karakter 

gerealiseerd kan worden”, ongeacht de vaststelling dat “bepaalde aanplantingen tijd nodig hebben 

om te groeien”, waarbij in de bestreden beslissing ook als voorwaarde is opgenomen dat “alle 

verhardingen en constructies na afloop van de vergunning moeten verdwijnen, doch dat de 

aangeplante bomen behouden blijven”. 

 

Wat betreft de kritiek op de beoordeling van het voor de aanvraag relevante aandachtspunt inzake 

de cultuurhistorische aspecten, omwille van de aantasting van de erfgoedwaarden van het 

nabijgelegen ‘Park van Tervuren’ en het ‘beeld van een Afrikaanse olifant’, wijst zij op de 

vaststelling dat het parkeerterrein “zich bevindt buiten het beschermd erfgoed” en “dus niet is 
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beschermd”, terwijl er “geen wettelijke bepalingen zijn die beperkingen opleggen voor bebouwing 

in de onmiddellijke omgeving van een beschermd landschap of monument”. Zij wijst op de 

vaststelling dat “het argument dat het aangevraagde afbreuk zou doen aan de erfgoedwaarden 

wordt tegengesproken” in het gunstig advies van het agentschap Onroerend Erfgoed van 12 juli 

2018, terwijl verwerende partij daaraan in de bestreden beslissing nog toevoegt dat er door de 

verschillende hagen rond het parkeerterrein en het ‘beeld van de Afrikaanse olifant’ “geen visuele 

verbinding bestaat tussen het beeld en de parking”, zodat zij de impact van de aanvraag op de 

erfgoedwaarden zorgvuldig onderzoekt en afdoende motiveert. Zij meent dat het standpunt van 

verzoekende partijen “dat de beleving van het erfgoed wordt aangetast niet objectief wordt 

onderbouwd”, en merkt op dat zij ook “in de bestaande toestand geen rechtstreeks zicht hebben 

op het beschermde erfgoed” en uitkijken “op de bestaande haag rondom het betrokken perceel”, 

die “ervoor zal zorgen dat de geparkeerde wagens aan het zich onttrokken worden”, zodat “de 

beleving van de erfgoedwaarde op geen enkele wijze verandert”. Zij stelt dat “er door een 

gegroepeerde parking geen auto’s meer geparkeerd zullen staan in de straten in en rond het park”, 

waardoor “de omgeving van het Park van Tervuren alsook van het museum net wordt gespaard en 

de park- en erfgoedbeleving in ere wordt hersteld”. 

 

Wat betreft de kritiek op de degelijkheid van de project-MER-screeningsnota en op de beoordeling 

van het voor de aanvraag relevante aandachtspunt inzake de hinderaspecten stelt zij dat deze 

screeningsnota is opgemaakt volgens het modelformulier, en dat verzoekende partijen 

“onvoldoende concreet aantonen” dat op basis daarvan niet kon worden geconcludeerd dat de 

aanvraag geen significante negatieve milieueffecten zal veroorzaken voor de omgeving en de 

opmaak van een project-MER niet is vereist. Zij stelt dat verwerende partij in de bestreden 

beslissing rekening houdt met de kritiek van verzoekende partijen, maar een ander standpunt 

inneemt inzake de te verwachten milieueffecten, waarbij zij “uitdrukkelijk motiveert dat uit het 

gehele dossier blijkt dat rekening werd gehouden met de mogelijke hindereffecten van de parking”. 

Zij stelt dat verwerende partij daarbij “onder meer verwijst naar de mobiliteit die grondig onderzocht 

werd en waarbij er bewust voor gekozen werd om de parking te ontsluiten via de doorsteek tussen 

de Leuvensesteenweg en de Museumlaan”, waardoor “de wagens niet de achterliggende woonwijk 

van verzoekende partijen zullen in- en uitrijden en de hinder tot een minimum wordt beperkt”. Zij 

wijst voorts op de vaststelling dat “de haag rondom de gehele parking, alsook de bomen die 

voorzien worden, ervoor zorgen dat de hinder op het vlak van geluid en emissies tot het 

aanvaardbare beperkt worden”, te meer “de parking enkel overdag zal gebruikt worden”. Ze wijst 

ook op de vaststelling dat “er met het aangepast plan meer groen wordt voorzien en de grindlaag 

ook waterdoorlatend is, waardoor er geen wateroverlast verwacht wordt”. Zij benadrukt dat de 

milieueffecten ter plaatse feitelijk ongewijzigd blijven, aangezien “de parking geen bijkomende 

verkeersattractie creëert”, maar “er toe strekt om de auto’s te centraliseren van bezoekers van het 

museum”, die “ook vandaag reeds met de wagen naar het museum komen” en “in de omliggende 

straten parkeren”, zodat “de toestand voor de omwonenden integendeel zal verbeteren”. Zij stelt 

dat dezelfde vaststelling geldt voor de NO2- concentratie en de luchtkwaliteit in de omgeving, 

waarvan verzoekende partijen niet aantonen dat ze zal verslechteren. 

 

Wat betreft de kritiek op de beoordeling van het voor de aanvraag relevante aandachtspunt inzake 

de mobiliteitsimpact en de daarmee gerelateerde veiligheidsrisico’s, wijst zij op de motieven 

daarover in de bestreden beslissing, op het gunstig advies van het agentschap Wegen en Verkeer 

en op de voorwaarden die in functie van de verkeersveiligheid in de bestreden beslissing worden 

overgenomen uit de vergunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in 

eerste administratieve aanleg. Zij stelt dat de mobiliteitstoets zorgvuldig werd beoordeeld door de 

gemeentelijke dienst Mobiliteit, in samenspraak met de politie en het agentschap Wegen en 

Verkeer. Zij wijst ook op het verslag van de politie dat tijdens de hoorzitting werd neergelegd, 

waaruit niet alleen blijkt dat er sinds de heropening van het museum veel verkeersbreuken worden 

vastgesteld, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt, maar ook dat “er een structureel 
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tekort aan parkeerplaatsen is”. Zij stelt dat daaruit blijkt dat “zowel in de aanvraag alsook in de 

bestreden beslissing werd nagegaan welke ontsluiting en circulatie voor de minste hinder en 

conflictpunten zorgt, alsook gunstig is voor de verkeersveiligheid”. Zij stelt dat er daarbij met name 

“bewust voor werd gekozen om de in- en uitrit van de parking in de zijstraat van de 

Leuvensesteenweg te voorzien, zodat er geen extra conflictpunten worden gecreëerd op de 

Leuvensesteenweg”, waarop “er ook een voorsorteerstrook is voorzien voor de wagens die afslaan 

in de zijstraat naar de parking”, zodat “deze ontsluiting ervoor zorgt dat het verkeer de 

achterliggende woonwijk niet moet inrijden”, terwijl er “in de haag doorgangen voor de bezoekers 

worden gecreëerd zodat zij via het parkje rond het beeld van de Afrikaanse olifant het voetpad en 

zo via het zebrapad de ingang van het museum kunnen bereiken”. Zij stelt dat verzoekende partijen 

hierop louter opportuniteitskritiek uiten, zonder aan te tonen dat het oordeel daarover in de 

bestreden beslissing kennelijk onredelijk is. Zij benadrukt dat de tijdelijke parking hierdoor “een 

positieve invloed heeft op de plaatselijke mobiliteit”, omdat “wordt voorkomen dat bezoekers van 

het museum in omliggende woonwijken binnenrijden en in die straten gaan wild-parkeren”, zodat 

“de hinder voor verzoekende partijen zal afnemen”.  

 

Wat betreft de aangevoerde onverenigbaarheid van de aanvraag met de 

Toegankelijkheidsverordening betwist zij vooreerst het belang van verzoekende partijen bij dit 

middelonderdeel, aangezien dit “gericht is op het niet naleven van voorschriften die louter gericht 

zijn op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking”, terwijl “verzoekende partijen niet 

aantonen dat zij een beperking hebben”. Ten gronde stelt zij dat er wel degelijk wordt voldaan aan 

de Toegankelijkheidsverordening, aangezien “de bestreden beslissing duidelijk stelt dat deze 

plaatsen voorzien moeten worden” en “de aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen worden 

voorzien”, maar “bewust niet op de parking, maar op een andere locatie dichter bij de ingang van 

het museum”, zoals werd toegelicht op de hoorzitting. Zij stelt dat “deze plaatsen vandaag reeds 

zijn voorzien voor het museumgebouw, vlak naast de ingang van het gebouw”, aangezien “dit 

wenselijker is dan aangepaste plaatsen op de aangevraagde parking”, omdat ze “dichter bij de 

ingang liggen” en “er op deze weg naar de ingang minder obstakels zijn”.  

 

Ter weerlegging van het tweede middelonderdeel wijst zij op de vaststelling dat de bestreden 

beslissing op haar verzoek als vergunningsaanvrager overeenkomstig artikel 68,1° OVD werd 

verleend voor een bepaalde duur. Zij stelt dat “de vergunning voor bepaalde duur, alsook de 

vergunningsvoorwaarde dat na afloop van de vergunning alle aangebrachte installaties en 

constructies binnen de drie maanden verwijderd moeten worden, voldoende garantie bieden dat 

de verleende vergunning van tijdelijke aard is”. Zij stelt dat het “met de bestreden beslissing 

onmogelijk is dat deze parking definitief zal worden”, zodat “wanneer (zij) de parking langer wil 

gebruiken, zij een nieuwe aanvraag zal moeten indienen tot verlenging van de tijdelijke 

vergunning”, bij gebreke waarvan er een handhavingsprobleem ontstaat. 

 

4. 

Verzoekende partijen herhalen in hun wederantwoordnota inzake het eerste middelonderdeel 

grotendeels de argumentatie in hun verzoekschrift.  

 

Wat betreft de onverenigbaarheid van de aanvraag met artikel C10.3.2 GRUP benadrukken zij dat 

daarin wordt bepaald dat “de aanleg van niet-bebouwde en niet-verharde ruimtes zodanig moet 

gebeuren dat het geheel een parkkarakter verkrijgt”, zodat “de toetssteen het geheel van het project 

is en niet enkel de niet-bebouwde en niet-verharde ruimtes”, terwijl “er zich een overwegend kale 

plek vol auto’s bevindt” zonder “parkkarakter”.  

 

Wat betreft de hinderaspecten en de project-MER-screeningsnota merken zij op dat “een aanname 

dat er zich geen enkel milieueffect zou voordoen, noch op het vlak van geluid, als van uitstoot, als 
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van waterhuishouding, onrealistisch is”, zodat “een beslissing die zich hierop baseert onmogelijk 

als afdoende of pertinent gemotiveerd kan beschouwd worden”.  

 

Wat betreft de schending van de Toegankelijkheidsverordening stellen zij “dat uit de uiteenzetting 

van tussenkomende partij opgemaakt kan worden dat de voorbehouden plaatsen intussen blijkbaar 

naast de ingang van het gebouw voorzien zijn”, zodat “het zou kunnen dat deze problematiek 

intussen van de baan is”. 

 

Inzake het tweede middelonderdeel stellen zij dat ze “nog steeds wachten op concrete gegevens 

inzake de definitieve parking, die een belangrijk argument vormde om de vergunning te verlenen”.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Een omgevingsvergunning moet in beginsel worden geweigerd indien de aanvraag onverenigbaar 

is met de stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken, 

of met een goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §1, lid 1, 1° VCRO). Verwerende partij dient 

dus op concrete wijze te onderzoeken of de aanvraag beantwoordt aan de verordenende 

voorschriften van het GRUP en van de Toegankelijkheidsverordening, en aan de eisen van een 

goede ruimtelijke ordening, met inachtneming van de adviezen en de argumentatie tijdens de 

administratieve beroepsprocedure. Zij dient daarbij de noodzakelijke of relevante aandachtpunten 

en criteria bij haar beoordeling te betrekken, en moet in de eerste plaats rekening houden met de 

voor het dossier relevante in de omgeving bestaande toestand, die mede wordt bepaald door de 

specifieke gegevens van het dossier en de aandachtspunten en criteria die ter zake dienen te 

worden onderzocht (artikel 4.3.1, §2, lid 1, 1° en 2° VCRO). De mobiliteitsimpact, cultuurhistorische 

aspecten, hinderaspecten, gezondheid en veiligheid in het algemeen zijn in casu alleszins voor het 

aangevraagde te onderzoeken noodzakelijke of relevante aandachtspunten en criteria, gelet op 

het voorwerp en de ligging van de aanvraag en de standpunten van de betrokken partijen. De 

kenmerken van de omliggende monumenten en de aansluitende wijk zijn alleszins mee bepalend 

voor de relevante in de omgeving bestaande toestand. 

 

De Raad kan zijn beoordeling daarover niet in de plaats stellen van die van de 

vergunningverlenende overheid, en kan bij zijn wettigheidstoezicht enkel nagaan of deze overheid 

haar appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend. Dit betekent dat hij onderzoekt of ze 

is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze correct heeft beoordeeld en op grond daarvan 

niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is kunnen komen. Er is slechts sprake van een 

kennelijk onredelijke beslissing indien de beslissing dermate afwijkt van het normaal te verwachten 

beslissingspatroon, dat het ondenkbaar is dat een ander zorgvuldig handelend bestuur, in dezelfde 

omstandigheden, tot dezelfde besluitvorming komt. Om te voldoen aan de formele 

motiveringsplicht dient verwerende partij in de beslissing duidelijk de redenen op te geven die 

verband houden met de toets van de aanvraag aan de stedenbouwkundige voorschriften en de 

goede ruimtelijke ordening, en waarop zij haar beslissing steunt, zodat een belanghebbende met 

kennis van zaken tegen de beslissing kan opkomen, waarbij de opgegeven motieven afdoende 

moeten zijn. 

 

2. 

Verwerende partij treedt in het kader van een bij haar ingesteld administratief beroep tegen een 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen op als orgaan van actief bestuur, en 

niet als administratief rechtscollege. Gelet op het devolutief karakter van het beroep onderzoekt zij 

de aanvraag in haar volledigheid, op grond van een eigen beoordeling van zowel de legaliteit als 

de opportuniteit hiervan (artikel 63 OVD) In die optiek impliceert de op haar rustende 

motiveringsplicht niet dat zij als vergunningverlenend bestuursorgaan alle tot staving van het 
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administratief beroep aangevoerde middelen of argumenten, opgenomen in het beroepsschrift, en 

alle voorafgaande bezwaren en adviezen, rechtstreeks en punt na punt moet beantwoorden. Het 

volstaat dat zij duidelijk doet blijken op welke overwegingen zij zich steunt om de vergunning al dan 

niet te verlenen, en de argumenten die relevant zijn in het kader van de ruimtelijke beoordeling van 

de aanvraag overeenkomstig artikel 4.3.1 e.v. VCRO in haar beoordeling en besluitvorming betrekt. 

Zij dient daarbij in het bijzonder het verslag te betrekken van de provinciale omgevingsambtenaar 

en de eventuele relevante opmerkingen hierop van de betrokken partijen, aangezien zij in haar 

beslissing moet aangeven op welke wijze met dit verslag rekening wordt gehouden (artikel 63/1, 

lid 3 OVD), waarbij de aanvrager en de beroepsindiener kunnen vragen om te worden gehoord 

(artikel 62 OVD).  

 

3. 

De aanvraag beoogt het aanleggen van een tijdelijke parking in functie van het Koninklijk Museum 

voor Midden-Afrika. Zoals hierna nader zal worden uiteengezet, blijkt uit de bestreden beslissing 

dat verwerende partij de verenigbaarheid van de aanvraag met de stedenbouwkundige 

voorschriften en met de goede ruimtelijke ordening zorgvuldig onderzoekt en afdoende motiveert, 

waarbij zij de voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening noodzakelijke of relevante 

aandachtpunten en criteria concreet haar beoordeling betrekt. Verzoekende partijen tonen niet aan 

dat de beoordeling in de bestreden beslissing foutief is of kennelijk onredelijk, en dat verwerende 

partij de haar toegekende appreciatiebevoegdheid niet naar behoren heeft uitgeoefend. 

 

4. 

Verzoekende partijen tonen niet aan dat het oordeel van verwerende partij, dat de in graad van 

administratief beroep aangepaste aanvraag conform is met artikel C10.3 GRUP, foutief is of 

kennelijk onredelijk. 

 

Verwerende partij overweegt daarover in de bestreden beslissing het volgende: 

 

“c) Planologisch 
- … Het goed is gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden', 
definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 december 2011. Het goed is gelegen in 
een gebied, aangeduid met artikel C10.3. … 
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsbepalingen van het GRUP.  
De aanvraag is wel niet volledig in overeenstemming met de overige (inrichtings)bepalingen 
in het voorschrift. Het parkeren gebeurt door de aanvraag gegroepeerd. De afsluitingen 
worden eveneens verwerkt in groenelementen (hagen). De aanleg van de niet-bebouwde en 
niet-verharde ruimtes krijgt echter geen parkkarakter. In de toelichting bij het voorschrift wordt 
naast de parkachtige inkleding ook aandacht gevraagd voor de waterbeheersing. Het project 
voorziet in een quasi volledige verharding van het terrein, zowel voor de parkeerplaatsen als 
voor de doorrit. Enkel de resterende stukken worden ingegroend met gazon. Hiermee wordt 
geen parkkarakter bekomen, en evenmin veel aandacht besteed aan de waterbeheersing. 
Hoewel een parking per definitie open is kan er in dit geval toch enige mate van ingroening en 
doorgedreven waterdoorlatendheid verwacht worden. In navolging van de hoorzitting bracht 
de aanvrager op vraag van de deputatie een aangepast plan aan, dat wel een parkachtige 
aanleg voorziet. In dit plan wordt het aantal parkeerplaatsen herleid tot 122 zodat er grotere 
groenvakken kunnen gerealiseerd worden die een buffer vormen naar de Museumlaan. 
Daarnaast worden 12 hoogstammige bomen geplant met een minimale stamomtrek van 20 
cm en een minimale hoogte van 4,5 m. Deze bomen zullen behouden blijven na afloop van de 
vergunning. Hierdoor zal de groenbuffer ten aanzien van de Leuvensesteenweg versterken. 
Ten slotte worden de openingen in de bestaande haag in de richting van het pad verkleind, 
zodat hier minder biggenruggen geplaatst moeten worden en de groene aanblik behouden 
blijft. Deze beperkte planaanpassingen zorgen ervoor dat de parking wordt ingericht met een 
parkachtige aanleg. Een grindlaag is voldoende waterdoorlatend. De aanvraag wordt hierdoor 
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in overeenstemming gebracht met artikel C10.3.2, zonder dat er grondige planaanpassingen 
doorgevoerd moeten worden. Ze kunnen dus binnen deze procedure gebeuren en geven 
evenmin aanleiding voor een nieuw openbaar onderzoek, omdat de wijzigingen beperkt zijn 
en omdat ze tegemoetkomen aan de opmerkingen uit het openbaar onderzoek.” 

 

Het toepasselijke artikel C10.3 GRUP luidt als volgt: 

 

“Artikel C10.3.1  
Het gebied is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van gemeenschapsvoorzieningen 
en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten.  
 
Artikel C10.3.2 … 
Parkeren wordt gegroepeerd.  
De aanleg van niet-bebouwde en niet-verharde ruimtes moet zodanig gebeuren dat het geheel 
een parkkarakter verkrijgt. Afsluitingen worden verwerkt in groenelementen. Waardevolle 
boselementen worden maximaal gevrijwaard.  
… 
Artikel C10.3.3  
Bij de aanleg van het terrein wordt het waterbergend vermogen van het gebied zoveel mogelijk 
behouden en het overstromingsrisico beperkt. …” 

 

Verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat verwerende partij, op basis van de vaststelling 

dat er op het parkeerterrein grotere groenvakken worden gerealiseerd door de reductie van het 

aantal parkeerplaatsen van 167 naar 122; 12 hoogstammige bomen worden aangeplant met een 

minimale stamomtrek van 20 cm en een minimale hoogte van 4,5 m; en de openingen in de 

bestaande haag richting de toegang tot het museum worden verkleind, redelijkerwijze niet kan 

oordelen dat de parking hierdoor een parkkarakter verkrijgt. Zij voeren geen concrete argumenten 

aan waaruit blijkt dat de inrichting van de niet-verharde delen van het parkeerterrein niet 

tegemoetkomt aan de vereiste dat de parking een parkkarakter moet uitstralen, en dat de aanvraag 

geen evenwicht voorziet tussen een autoparking enerzijds en voldoende groenvoorziening in 

functie van het gewenste parkkarakter anderzijds. De vaststelling dat het bouwperceel op het 

ogenblik van de aanvraag braak ligt doet hieraan geen afbreuk, aangezien dit niet kan verhinderen 

dat er aldaar conform de ‘toekomstgerichte’ bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het 

GRUP een gegroepeerde parking wordt voorzien. In die optiek tonen zij ook niet aan dat het 

parkkarakter niet zal kunnen worden gerealiseerd binnen de duurtijd van de bestreden beslissing, 

omdat de aanplantingen tijd nodig hebben om te groeien, te meer de groenvakken met 

bodembedekkers onmiddellijk worden gerealiseerd, de voorziene hoogstambomen reeds een 

aanzienlijke grootte hebben en een groot deel van de haag rondom het terrein reeds aanwezig is. 

Dezelfde vaststelling geldt wat betreft het behoud van het waterbergend vermogen van het perceel 

door het gebruik van een grindlaag voor de parkeerplaatsen en het voorzien van grote 

groenvakken. Zoals hierna zal blijken, tonen zij tenslotte ook niet aan dat het tijdelijk karakter van 

de parking niet is gegarandeerd, noch dat de aangeplante bomen naderhand zullen verdwijnen. 

 

5. 

Verzoekende partijen tonen niet aan dat de beoordeling door verwerende partij van het voor de 

verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening relevante aandachtspunt 

inzake de cultuurhistorische aspecten foutief is of kennelijk onredelijk. 

 

Verwerende partij overweegt daarover in de bestreden beslissing het volgende: 

 

“e) Erfgoed-/archeologietoets  
… De beroepsindieners verwijzen naar de ligging vlakbij het Park van Tervuren, een 
beschermd cultuurhistorisch landschap en beschermd monument. Verder opperen ze dat de 
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parking de verfraaiing van de omgeving van het beschermde monument ‘Afrikaanse olifant’ 
teniet doet. Er kan worden vastgesteld dat het betrokken perceel geen deel uitmaakt van het 
beschermde cultuurhistorisch landschap. Er is echter wel advies gevraagd aan het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, en zij stellen dat de aanvraag geen afbreuk doet aan de 
erfgoedwaarden van de bescherming omdat wagens niet op het pad gelegen binnen de 
bescherming kunnen rijden en omdat de inrichting tijdelijk is. Er kan nog worden toegevoegd 
dat de parking maximaal omzoomd is met hagen, waardoor de geparkeerde wagens 
grotendeels aan het zicht onttrokken worden. Doordat er rond het beeld van de Afrikaanse 
olifant nog een park zit met verschillende hagen bestaat er geen visuele verbinding tussen het 
beeld en de parking. Hier stelt zich dus geen probleem.” 

 

Verzoekende partijen betwisten niet dat het parkeerterrein geen deel uitmaakt van het aanpalende, 

als cultuurhistorisch landschap en monument beschermde ‘Park van Tervuren’ en het ‘beeld van 

een Afrikaanse olifant’, noch dat de auto’s daartoe ook geen toegang hebben. Hun kritiek op de 

beoordeling van de impact van de aanvraag op de erfgoedwaarden in de omgeving, die deels een 

herhaling vormt van de argumentatie in hun administratief beroepsschrift, steunt in hoofdorde op 

de veronderstelling dat de parking tijdens de korte looptijd van de bestreden vergunning niet zal 

omringd zijn door een “groene omzoming” die het zicht op de auto’s voldoende afschermt, 

aangezien dergelijke omzoming niet kan worden gerealiseerd binnen deze korte tijdspanne, en dat 

deze parking ook geen tijdelijk karakter heeft. Zij gaan bij deze veronderstelling vooreerst ten 

onrechte voorbij aan de vaststelling dat het parkeerterrein “maximaal omzoomd is met hagen, 

waarover zij op zich geen betwisting voeren en zoals ook blijkt uit de plannen. Hun kritiek op het 

afdoende karakter van deze groene omzoming, waarbij zij wijzen op de noodzakelijke duurtijd 

waarbinnen de hagen moeten groeien, doet daaraan geen afbreuk, te meer een groot deel van de 

haag rondom het terrein reeds aanwezig is en zij ook niet betwisten dat er “rond het beeld van de 

Afrikaanse olifant nog een park zit met verschillende hagen“. Zij maken, zoals hierna zal blijken, 

ook niet aannemelijk dat de parking niet tijdelijk is, en dat verwerende partij en het Agentschap 

Onroerend Erfgoed het tijdelijk karakter van de vergunning dus niet in aanmerking mochten nemen 

bij de beoordeling van de impact van de parking op de erfgoedwaarden in de omgeving. 

  

6. 

Verzoekende partijen tonen niet aan dat verwerende partij de potentiële aanzienlijke milieueffecten 

van de tijdelijke parking in de bestreden beslissing niet zorgvuldig onderzoekt, en redelijkerwijze 

niet kan oordelen dat deze parking geen aanzienlijke milieueffecten zal genereren, zodat geen 

project-MER moet worden opgemaakt. Zij tonen ook niet aan dat de beoordeling door verwerende 

partij van het voor de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening 

relevante aandachtspunt inzake de hinderaspecten foutief is of kennelijk onredelijk. 

 

Verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing inzake de project-MER-screeningsnota het 

volgende: 

 
“d) MER-screening  
In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 dient er voor de 
aanvraag een project-MER-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-MER-besluit). Een 
project-MER-screeningsnota volgens het modelformulier maakt deel uit van het 
aanvraagdossier. In deze nota zijn de mogelijke effecten van het project op de omgeving 
onderzocht. Uit deze projectscreening kan geconcludeerd worden dat met het voorliggend 
project geen significante negatieve milieueffecten te verwachten zijn voor mens en milieu.  
De beroepsindieners stellen dat de project-m.e.r.-screening onvoldoende uitgebreid is. De 
nota is inderdaad redelijk beperkt, maar uit de andere stukken in het dossier blijkt wel dat er 
voldoende rekening gehouden is met de effecten die voor een dergelijke parking kunnen 
verwacht worden. Zo wordt de mobiliteit grondig toegelicht en gemotiveerd waarom de hinder 
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voor de buurt beperkt zal zijn. Men haalt hier onder meer de doordachte ontsluiting en circulatie 
van de parking aan.” 

 

Een project-MER-screeningsnota is een document waarin van een voorgenomen project wordt 

aangegeven of er ‘aanzienlijke’ effecten voor mens en milieu te verwachten zijn. Het moet het 

bestuur toelaten om met kennis van zaken en aan de hand van de in bijlage II bij het DABM 

omschreven criteria te beoordelen in hoeverre de aanvraag aanzienlijke effecten voor mens en 

milieu genereert, en of er daarover al dan niet een project-MER moet worden opgemaakt. Hoewel 

dit is aangewezen, wordt in beginsel niet vereist dat die toetsing wordt opgenomen in een 

afzonderlijke screeningsparagraaf, zodat de beoordeling van de aanzienlijke milieueffecten 

desgevallend ook kan blijken uit andere overwegingen in de bestreden beslissing, mits daaruit blijkt 

dat het project werd getoetst aan de hand van de criteria van bijlage II DABM.  

 

In de bestreden beslissing worden de kenmerken van de omgeving, de bouwplaats en het voorwerp 

van de aanvraag gedetailleerd en uitgebreid omschreven, en wordt een afzonderlijke MER-

paragraaf opgenomen. Daarin wordt vooreerst bevestigd dat de project-MER-screeningsnota, die 

door tussenkomende partij terecht bij haar aanvraag is gevoegd, en waarin feitelijk enkel wordt 

verwezen naar de mobiliteitstoets, beknopt is. Vervolgens wordt echter ook gemotiveerd waarom 

verwerende partij oordeelt dat de tijdelijke parking geen significante negatieve milieueffecten zal 

genereren, zodat verwerende partij zich niet beperkt tot de loutere verwijzing naar de project-MER-

screeningsnota bij de aanvraag, terwijl verzoekende partijen niet aantonen dat de overwegingen 

daarover niet zijn gerelateerd aan de voor de aanvraag relevante screeningscriteria in bijlage II bij 

het DABM. Er wordt daarbij met name gewezen op de beperkte mobiliteitsimpact voor de buurt, 

door “de doordachte ontsluiting en circulatie van de parking”. Hoewel verzoekende partijen hierop 

kritiek uiten, tonen zij niet aan dat de beoordeling van de mobiliteitsimpact, dat niet alleen een 

relevant potentieel effect op mens en milieu betreft, maar ook een potentieel hinderaspect vormt 

bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, door verwerende partij kennelijk onredelijk 

is. Zoals hierna nog zal blijken, worden de potentiële effecten op de mobiliteit, en de daaraan 

gerelateerde milieueffecten zoals geluid en uitstoot, door verwerende partij ook nader beoordeeld 

bij het onderzoek naar de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening. 

Verzoekende partijen maken redelijkerwijze ook niet concreet aannemelijk dat er in het licht van 

de aard en omvang van de aanvraag andere relevante milieueffecten, die voortvloeien uit de aanleg 

van een tijdelijke parking, onterecht niet dan wel niet afdoende worden onderzocht. Hoewel zij 

naast de mobiliteitsimpact ook wijzen op de effecten op de waterhuishouding, maken zij hun 

bewering weinig concreet, terwijl hoger reeds is vastgesteld dat de parkeerplaatsen in functie van 

het behoud van het waterbergend vermogen van het perceel worden aangelegd met een grindlaag, 

en er op het parkeerterrein grote groenvakken worden voorzien. Uit de gehele beoordeling in de 

bestreden beslissing blijkt dus dat verwerende partij zich bewust is van de mogelijke effecten en 

dat zij daaraan de nodige aandacht heeft besteed, maar tot de conclusie komt dat er gelet op het 

voorwerp van de aanvraag en de in de omgeving bestaande toestand geen aanzienlijke 

milieueffecten kunnen worden verwacht. Verzoekende partijen brengen ondanks hun principiële 

stelplicht geen concrete elementen aan op basis waarvan redelijkerwijze blijkt dat de aanvraag 

ingevolge haar kenmerken en situering potentiële aanzienlijke milieueffecten kan genereren, zodat 

hiervoor een project-MER moet worden opgemaakt.  

 

7. 

Verzoekende partijen tonen niet aan dat de beoordeling door verwerende partij van het voor de 

verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening relevante aandachtspunt 

inzake de mobiliteitsimpact foutief is of kennelijk onredelijk. 

 

Verwerende partij overweegt daarover in de bestreden beslissing het volgende: 
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“f) Mobiliteit  
De beroepsindieners opperen onder meer dat de parking een grote mobiliteitsimpact zal 
hebben. Dit kan gerelativeerd worden. Immers, de uitbreiding en renovatie van het museum 
genereert een aantal bijkomende vervoersbewegingen. Deze werken zijn vergund en 
eveneens reeds uitgevoerd. De voorliggende parking als dusdanig zal geen bijkomende 
mobiliteitsoverlast genereren. Integendeel zal de parking ervoor zorgen dat er minder 
zoekverkeer is in de omliggende straten. De parking ligt vlakbij het museum, bezoekers 
kunnen via het parkje rond het beeld van de Afrikaanse olifant naar het voetpad en zo veilig 
het museum bereiken. De in- en uitrit van de parking worden voorzien langs het nieuwe stuk 
Museumlaan, op voldoende afstand van de kruispunten. Hierdoor zal de ontsluiting van de 
parking geen hinder voor de omwonenden genereren.“ 

 
De kritiek van verzoekende partijen op de beoordeling van de impact van de aanvraag op de 

mobiliteit, die deels een herhaling vormt van de argumentatie in hun administratief beroepsschrift, 

gaat voorbij aan de pertinente overwegingen hierover in de bestreden beslissing. Zij maken met 

name niet redelijkerwijze aannemelijk dat verwerende partij ten onrechte uitgaat van de vaststelling 

dat de parking ‘op zich’ geen bijkomende mobiliteitsoverlast zal veroorzaken, en gelet op haar 

ligging nabij het museum het zoekverkeer in de omliggende straten integendeel zal verhelpen, 

aangezien de mobiliteit in de omgeving is gerelateerd aan het uitgebreide en gerenoveerde 

museum, waarvoor eerder een stedenbouwkundige vergunning werd verleend en uitgevoerd. Zij 

maken ook niet aannemelijk dat verwerende partij ten onrechte uitgaat van de vaststelling dat de 

ontsluiting van de parking geen hinder voor de omwonenden zal genereren door de situering van 

de in- en uitrit ten opzichte van de belangrijkste invalweg. Zij maken daarbij ten onrechte abstractie 

van de voorwaarden die door verwerende partij worden overgenomen uit de vergunningsbeslissing 

van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg, in functie van 

de verhoging van de verkeersveiligheid en de reductie van de hinder door de parking. Zij tonen dan 

ook niet aan dat verwerende partij redelijkerwijze geen dan wel onvoldoende aandacht besteedt 

aan het vermijden en terugdringen van de mobiliteitshinder in de buurt, waarbij zij op zich niet 

betwisten dat deze op heden reeds bestaat. 

 
8. 

Verzoekende partijen tonen niet aan dat het oordeel van verwerende partij inzake de 

verenigbaarheid van de aanvraag met de Toegankelijkheidsverordening foutief is of kennelijk 

onredelijk. 

 

Verwerende partij overweegt daarover in de bestreden beslissing het volgende: 

 

“g) Verordening toegankelijkheid  
Artikel 27 van de verordening toegankelijkheid bepaalt dat voor de eerste 100 parkeerplaatsen 
6 parkeerplaatsen aangepast en voorbehouden moeten zijn. Als er meer parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd moet er per extra schijf van 50 parkeerplaatsen één aangepaste en 
voorbehouden plaats worden voorzien. Voor 167 parkeerplaatsen moeten dus 8 aangepaste 
en voorbehouden plaatsen worden gerealiseerd. Op het inrichtingsplan staan geen 
aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen aangeduid. De aanvraag is dus niet in 
overeenstemming met de verordening toegankelijkheid. Deze plaatsen dienen voorzien te 
worden.” 

 

Verzoekende partijen tonen vooreerst niet aan in welk opzicht hun belangen, waarop zij zich als 

omwonenden van de parking beroepen bij de onderbouwing van de ontvankelijkheid van hun 

vordering, geschaad kunnen zijn door de aangevoerde schending van regelgeving die louter in 

functie staat van de toegang van mindervaliden tot publiek toegankelijke gebouwen, terwijl een 

onwettigheid enkel aanleiding geeft tot een vernietiging, als de partij die ze aanvoert wordt 

benadeeld door de ingeroepen onwettigheid (artikel 35, lid 3 DBRC-decreet). Ongeacht deze 

vaststelling blijkt uit hun wederantwoordnota bovendien dat zij klaarblijkelijk, na lezing van de 
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schriftelijke uiteenzetting van tussenkomende partij, niet langer aandringen op dit middelonderdeel, 

aangezien er effectief voldoende aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen worden voorzien 

ter hoogte van de ingang van het museum in functie waarvan de tijdelijke parking wordt aangelegd, 

zodat het doel van de Toegankelijkheidsverordening is bereikt. 

 

9. 

Verzoekende partijen betwisten ook tevergeefs het tijdelijk karakter van de parking, omdat er geen 

duidelijkheid bestaat over de plannen voor de aanleg van een definitieve parking en de termijn 

waarbinnen deze zullen worden gerealiseerd. 

 

Verwerende partij overweegt daarover in de bestreden beslissing het volgende: 

 

“b) Tijdelijk karakter vergunningsaanvraag 
De aanvrager voorziet voor de definitieve parking van het museum een doorlooptijd van vier 
jaar. Om die reden wordt voorliggende parking met een tijdelijke vergunning gevraagd. Artikel 
68 van het omgevingsvergunningsdecreet voorziet inderdaad de mogelijkheid voor een 
vergunning voor een bepaalde duur, onder meer op aanvraag van de aanvrager. Echter, bij 
de beoordeling van dergelijke aanvragen moet onverminderd een planologische toets 
gebeuren evenals de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening.  
… 
Besluit 
… De aanvraag … inzake het aanleggen van een tijdelijke parking … te vergunnen, met een 
duur van twee jaar, en met volgende voorwaarden: … 
- na afloop van de vergunning dienen alle aangebracht installaties en constructies binnen de 
drie maanden verwijderd te worden; dit omvat de grindkoffer, de toplaag, de slagbomen, de 
biggenruggen, de verlichting en de signalisatie, de aangeplante bomen dienen wel behouden 
te blijven; …” 

 

Een omgevingsvergunning kan onder meer op verzoek van de vergunningsaanvrager voor een 

bepaalde duur worden verleend (artikel 68, lid 2, 1° OVD). Zoals blijkt uit de bestreden beslissing 

en uit het administratief dossier, beoogt tussenkomende partij met haar aanvraag een 

omgevingsvergunning voor de inrichting van een tijdelijke parking, zodat een tijdelijke 

omgevingsvergunning kan worden verleend. Het tijdelijk karakter van de parking blijkt ook duidelijk 

uit de bestreden beslissing, waarin de duurtijd van de parking wordt beperkt tot twee jaar, en 

expliciet als voorwaarde wordt opgelegd opdat alle constructies, met uitzondering van de 

aangeplante bomen, naderhand moeten worden verwijderd. De vaststelling dat tussenkomende 

partij op het ogenblik van haar aanvraag een tijdelijke parking beoogde met een duurtijd van vier 

jaar, “om zeker te zijn dat de definitieve parking klaar is”, en deze termijn door verwerende partij 

op het ogenblik van de bestreden beslissing is herleid tot twee jaar, doet daaraan op zich geen 

afbreuk. De bestreden beslissing is duidelijk en voorziet voldoende garanties in functie van de 

beperkte duurtijd van de omgevingsvergunning, en de gebeurlijke handhaving indien deze termijn 

wordt overschreden. Indien tussenkomende partij op dat ogenblik een nieuwe 

omgevingsvergunning voor een bepaalde duur zou aanvragen, omdat de definitieve parking nog 

niet is gerealiseerd, zal deze aanvraag opnieuw moeten worden beoordeeld op haar 

verenigbaarheid met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening, 

waarbij de verwijzing naar het tijdelijk karakter van de parking bij de beoordeling van de hiervoor 

relevante aandachtspunten inzake de cultuurhistorische aspecten en de hinderaspecten op dat 

ogenblik minder evident zal zijn. 

 

Het middel wordt verworpen. 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 
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1. 

Verzoekende partijen voeren de schending aan van:  

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet  

- de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur.  

 

Zij stellen in essentie dat de bestreden beslissing op onzorgvuldige wijze tot stand kwam, omdat 

daaruit niet blijkt dat verwerende partij de door hen tijdens de administratieve 

vergunningsprocedure voorgestelde alternatieven voor de tijdelijke parking concreet in haar 

beoordeling betrekt. Zij wijzen op de ontstentenis van een behoefteanalyse, waaruit de noodzaak 

van de door tussenkomende partij beoogde tijdelijke parking blijkt, en op de verwijzing naar reeds 

beschikbare alternatieven. Zij menen dat de tijdelijke parking overbodig is en de museumbuurt 

geen noemenswaardige parkeeroverlast ondervindt, indien de aanwezige capaciteit in de 

omgeving maximaal wordt benut door het voorzien van een toereikende signalisatie, en betwisten 

de parkeernota die door de gemeente op de hoorzitting is neergelegd. 

 

2. 

Verwerende partij betwist het middel. Ze stelt dat zij de aanvraag enkel moet toetsen op haar 

verenigbaarheid met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening, en 

niet eveneens “ook alle mogelijke alternatieven” hiervoor moet onderzoeken. Ze stelt dat het 

standpunt van verzoekende partijen dat er in de omgeving betere alternatieven voorhanden zijn 

dan de inrichting van een tijdelijke parking niet impliceert dat haar beoordeling in de bestreden 

beslissing kennelijk onredelijk is. 

 

3. 

Tussenkomende partij betwist het middel. Ze stelt dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor 

een alternatievenonderzoek in het kader van de aanvraag dan wel de beoordeling hiervan in de 

vergunningsbeslissing, zodat verwerende partij er enkel toe is gehouden om het aangevraagde te 

onderzoeken, zonder dat zij ook moet motiveren waarom zij de alternatieven voor het project niet 

heeft onderzocht dan wel weerhouden. Zij merkt volledigheidshalve op dat “de alternatieven wel 

bestudeerd werden, doch dat deze niet dienstig of realistisch zijn”, en verwijst daarbij naar de 

vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg en in graad van administratief beroep, in 

het bijzonder naar de parkeernota van de gemeente en haar nota ter weerlegging van het 

administratief beroepschrift. Zij stelt dat daaruit blijkt dat “het gebundeld parkeren een betere 

oplossing vormt dan het gefragmenteerd parkeren”, omdat “wanneer er op verscheidene, al dan 

niet privatieve, plaatsen geparkeerd zou worden, dit zou zorgen voor extra verkeersmaneuvers op 

en nabij de gewestweg en dit chaos zal veroorzaken in de woonwijken“, zodat de aangevraagde 

tijdelijke parking de beste oplossing biedt. 

 

4. 

Verzoekende partijen benadrukken in hun wederantwoordnota nog dat de vergunningverlenende 

overheid er in het licht van haar zorgvuldigheids- en motiveringsplicht toe is gehouden “om concrete 

alternatieven op onderbouwde wijze tegenover elkaar af te wegen”, temeer hierop meermaals is 

gewezen tijdens de administratieve vergunningsprocedure 

 

Beoordeling door de Raad 

Verzoekende partijen stellen tevergeefs dat verwerende partij is gehouden om de alternatieven 

voor de tijdelijke parking, die zij tijdens de administratieve vergunningsprocedure hebben 

voorgesteld, concreet bij haar beoordeling te betrekken. Het staat aan de aanvrager om het 

voorwerp van zijn aanvraag van een omgevingsvergunning vrij te bepalen. De 

vergunningverlenende overheid dient daarbij in beginsel enkel te onderzoeken en motiveren in 
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hoeverre deze aanvraag verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede 

ruimtelijke ordening (conform artikel 4.3.1 VCRO), zonder dat zij hierbij ook de noodzaak van het 

project dan wel de potentiële alternatieven voor het voorwerp of de ligging hiervan moet betrekken. 

Verwerende partij dient dus niet te motiveren waarom zij de door verzoekende partijen 

voorgestelde alternatieven voor de tijdelijke parking, die voor hen wel aanvaardbaar zijn, niet 

weerhoudt, ongeacht de opmerking van tussenkomende partij dat de alternatieven voor het project 

wel onderzocht werden, maar niet dienstig of realistisch blijken. 

 

Het middel wordt verworpen. 

C. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

Verzoekende partijen voeren de schending aan van:  

- artikel 64 OVD  

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet  

- de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheids-, het rechtszekerheids- en het 

vertrouwensbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

Zij stellen in essentie dat de bestreden beslissing grotendeels is gebaseerd op plannen die pas in 

graad van administratief beroep, in antwoord op het ongunstig advies van de provinciale 

omgevingsambtenaar van 1 februari 2019, werden aangepast, en waarvan zij pas laattijdig, tijdens 

de hoorzitting van 12 februari 2019, kennis kregen, zodat zij zich hierover nooit ten gronde konden 

uitspreken. Zij menen dat uit de bestreden beslissing zelfs blijkt “dat deze plannen mogelijk later 

nog eens aangepast werden”. Zij stellen dat het op basis van de bestreden beslissing onduidelijk 

is “aan welke voorafgaandelijke adviezen of bezwaren van het openbaar onderzoek werd tegemoet 

gekomen”, hoewel “de vergunningsaanvrager mogelijk van mening was dat met de aangepaste 

plannen aan het POA-verslag werd tegemoetgekomen”. Zij menen ook dat “uit de extreme 

laattijdigheid blijkt dat de rechten van derden, met name de buurtbewoners, manifest wel 

geschonden werden”.  

 

2. 

Verwerende partij betwist het middel. Zij stelt dat “er geen grondige planaanpassingen worden 

doorgevoerd”, maar dat “de wijzigingen beperkt zijn en tegemoet komen aan de opmerkingen uit 

het openbaar onderzoek”, aangezien hierdoor “de parkachtige aanleg wordt gegarandeerd”. Zij 

stelt dat deze planaanpassingen “dan ook binnen de procedure kunnen gebeuren en geen 

aanleiding geven tot een nieuw openbaar onderzoek”.  

 

3. 

Tussenkomende partij betwist het middel. Zij stelt dat er op basis van artikel 64 OVD in graad van 

administratief beroep nog planwijzigingen kunnen worden doorgevoerd, zonder dat daarover 

noodzakelijk een openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, indien er wordt voldaan aan 

welbepaalde voorwaarden, waaraan is voldaan. Zij stelt dat de planwijzigingen met name geen 

afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening, 

aangezien het bouwperceel braakliggend is en de gewijzigde plannen de aanleg voorzien van een 

parking met een parkachtig karakter, waarvan verwerende partij oordeelt dat ze verenigbaar is met 

de goede ruimtelijke ordening. Zij stelt dat de planwijzigingen ook tegemoet komen aan de 

adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek 

zijn ingediend. Zij stelt dat ze met name werden doorgevoerd naar aanleiding van het ongunstig 

advies van de provinciale omgevingsambtenaar over de verenigbaarheid van de aanvraag met de 

vereiste in artikel C10.3 GRUP dat de parking een parkkarakter moet hebben, en het waterbergend 



RvVb - 18  

vermogen van het perceel maximaal moet worden behouden, terwijl ze tegelijkertijd 

tegemoetkomen aan het bezwaar van verzoekende partijen dat er onvoldoende groene buffer 

wordt voorzien tussen de parking en hun woonwijk. Zij stelt tenslotte dat de planwijzigingen 

kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen, aangezien “het 

aangepast plan tijdens de hoorzitting werd getoond en besproken”, waarbij “(verwerende partij) 

nog enkele kleine aanpassingen vroeg, waarna het plan werd opgeladen op het omgevingsloket”, 

zodat verzoekende partijen hiervan kennis hadden en zowel tijdens als na de hoorzitting hun 

opmerkingen daarop mondeling dan wel schriftelijk kenbaar konden maken.  

 

4. 

Verzoekende partijen benadrukken in hun wederantwoordnota dat hun rechten zijn miskend, 

aangezien zij “zich nooit hebben kunnen uitspreken over deze plannen”, die “op de hoorzitting 

letterlijk onder hun neus werden geduwd, zonder enige vorm van voorafgaande inspraak, 

bezwaarmogelijkheid of kritische reflectie”, en die “achteraf zelfs nog werden aangepast”. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Verwerende partij kan een aanvraag in beginsel in overeenstemming brengen met het recht en de 

goede ruimtelijke ordening door het opleggen van de voorwaarde dat de ingediende bouwplannen 

beperkt moeten worden aangepast. Zij mag daarmee niet de leemten opvangen van een 

onvolledige of vage aanvraag, en de opgelegde planwijziging moet voldoen aan welbepaalde 

voorwaarden (artikel 4.3.1, §1, leden 2 en 3 VCRO). Indien er tijdens de vergunningsprocedure in 

graad van administratief beroep wijzigingen worden aangebracht aan de aanvraag, mag daarbij 

geen afbreuk worden gedaan aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede 

ruimtelijke ordening, moeten de wijzigingen tegemoet komen aan de adviezen of aan de 

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

mogen ze kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen. Indien er 

niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan er over de gewijzigde aanvraag een (nieuw) openbaar 

onderzoek worden georganiseerd en kunnen desgevallend (nieuwe) adviezen worden 

ingewonnen, bij gebreke waarvan de vergunningverlenende overheid geen rekening kan houden 

met de wijzigingen (artikel 64 OVD). Hiermee wordt gegarandeerd dat er geen beslissing over een 

gewijzigde aanvraag wordt genomen zonder inspraak van het publiek en het openbaar onderzoek 

niet wordt uitgehold. 

 

Aangezien de decreetgever strikte grenzen stelt aan de mogelijkheid om bij uitzondering 

voorwaarden te verbinden aan de afgifte van een vergunning, staat het aan verwerende partij om 

afdoende te onderzoeken en te motiveren in hoeverre een aanvraag aan de hand van een 

planaanpassing in overeenstemming kan worden gebracht met het recht en de goede ruimtelijke 

ordening. Zij dient daarbij op concrete wijze, en met inachtneming van de adviezen, respectievelijk 

te onderzoeken en te motiveren of de voorwaarde kan worden beschouwd als een beperkte 

aanpassing van de ter beoordeling voorgelegde plannen en niet dient om de leemten van een 

onvolledige of vage aanvraag op te vangen, en of de opgelegde planwijziging voldoet aan de 

vereisten die onder meer kaderen in de rechtsbescherming van derden. 

 

De Raad kan zijn beoordeling daarover niet in de plaats stellen van die van de 

vergunningverlenende overheid, en kan bij zijn wettigheidstoezicht enkel nagaan of deze overheid 

haar appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend. Dit betekent dat hij onderzoekt of ze 

is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze correct heeft beoordeeld en op grond daarvan 

niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is kunnen komen. Er is slechts sprake van een 

kennelijk onredelijke beslissing indien de beslissing dermate afwijkt van het normaal te verwachten 

beslissingspatroon, dat het ondenkbaar is dat een ander zorgvuldig handelend bestuur, in dezelfde 
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omstandigheden, tot dezelfde besluitvorming komt. Om te voldoen aan de formele 

motiveringsplicht dient verwerende partij in de beslissing duidelijk de met de opgelegde 

planaanpassing verband houdende redenen op te geven waarop zij haar beslissing steunt, zodat 

een belanghebbende met kennis van zaken tegen de beslissing kan opkomen, waarbij de 

opgegeven motieven afdoende moeten zijn. 

 

2. 

Verwerende partij overweegt inzake de planaanpassing in de bestreden beslissing het volgende: 

 

“Het goed is gelegen in een gebied, aangeduid met artikel C.10.3. … De aanvraag is in 
overeenstemming met de bestemmingsbepalingen van het GRUP. De aanvraag is wel niet 
volledig in overeenstemming met de overige (inrichtings)bepalingen in het voorschrift. Het 
parkeren gebeurt door de aanvraag gegroepeerd. De afsluitingen worden eveneens verwerkt 
in groenelementen (hagen). De aanleg van de niet-bebouwde en niet-verharde ruimtes krijgt 
echter geen parkkarakter. In de toelichting bij het voorschrift wordt naast de parkachtige 
inkleding ook aandacht gevraagd voor de waterbeheersing. Het project voorziet in een quasi 
volledige verharding van het terrein, zowel voor de parkeerplaatsen als voor de doorrit. Enkel 
de resterende stukken worden ingegroend met gazon. Hiermee wordt geen parkkarakter 
bekomen, en evenmin veel aandacht besteed aan de waterbeheersing. Hoewel een parking 
per definitie open is kan er in dit geval toch enige mate van ingroening en doorgedreven 
waterdoorlatendheid verwacht worden.  
 
In navolging van de hoorzitting bracht de aanvrager op vraag van de deputatie een aangepast 
plan aan, dat wel een parkachtige aanleg voorziet. In dit plan wordt het aantal parkeerplaatsen 
herleid tot 122 zodat er grotere groenvakken kunnen gerealiseerd worden die een buffer 
vormen naar de Museumlaan. Daarnaast worden 12 hoogstammige bomen geplant met een 
minimale stamomtrek van 20 cm en een minimale hoogte van 4,5 m. Deze bomen zullen 
behouden blijven na afloop van de vergunning. Hierdoor zal de groenbuffer ten aanzien van 
de Leuvensesteenweg versterken. Ten slotte worden de openingen in de bestaande haag in 
de richting van het pad verkleind, zodat hier minder biggenruggen geplaatst moeten worden 
en de groene aanblik behouden blijft. Deze beperkte planaanpassingen zorgen ervoor dat de 
parking wordt ingericht met een parkachtige aanleg. Een grindlaag is voldoende 
waterdoorlatend. De aanvraag wordt hierdoor in overeenstemming gebracht met artikel 
C10.3.2, zonder dat er grondige planaanpassingen doorgevoerd moeten worden. Ze kunnen 
dus binnen deze procedure gebeuren en geven evenmin aanleiding voor een nieuw openbaar 
onderzoek, omdat de wijzigingen beperkt zijn en omdat ze tegemoetkomen aan de 
opmerkingen uit het openbaar onderzoek. 

 

Hieruit blijkt dat de planaanpassingen in graad van administratief beroep voorzien in het herleiden 

van het aantal parkeerplaatsen van 167 naar 122, waardoor grotere niet-verharde groenvlakken 

kunnen worden aangelegd, de aanleg van 12 hoogstambomen en het verkleinen van de openingen 

in de bestaande haag richting het museum. Voorts blijkt dat verwerende partij oordeelt dat dit 

beperkte planaanpassingen zijn, in functie van het conformeren van de aanvraag aan de 

inrichtingsvoorschriften van het GRUP, die tegemoetkomen aan de opmerkingen uit het openbaar 

onderzoek en die geen aanleiding geven tot een nieuw openbaar onderzoek. 

 

3. 

Verzoekende partijen tonen niet aan dat het oordeel van verwerende partij dat,de in graad van 

administratief beroep doorgevoerde planwijzigingen conform zijn met artikel 64 OVD, foutief is of 

kennelijk onredelijk, noch dat de bestreden beslissing ter zake niet afdoende is gemotiveerd. 

 

Zij tonen vooreerst niet aan dat er niet is voldaan aan de voorwaarde dat de betreffende 

planwijzigingen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich mogen meebrengen, 

omdat zij hiervan pas tijdens de hoorzitting in kennis werden gesteld, en omdat “deze plannen 

mogelijk later nog eens aangepast werden”. Verzoekende partijen betwisten klaarblijkelijk niet dat 
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zij op de hoorzitting aanwezig waren en in kennis werden gesteld van de planwijzigingen waarop 

de bestreden beslissing is gesteund, zoals ook blijkt uit de motivering hiervan. Zij konden zich 

hierover op dat ogenblik dus redelijkerwijze mondeling uitspreken, en desgevallend naderhand ook 

nog een schriftelijke repliek indienen, te meer de planwijzingen duidelijk zijn en zoals hierna zal 

blijken minstens deels tegemoetkomen aan hun bezwaren inzake de hinder door de parking. Zij 

tonen in hun verzoekschrift niet aan dat er na de hoorzitting bijkomende planaanpassingen werden 

doorgevoerd die tijdens de hoorzitting niet werden voorgelegd en besproken. 

 

Zij tonen ook niet aan dat er niet is voldaan aan de voorwaarde dat de betreffende planwijzigingen 

tegemoet moeten komen aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en bezwaren die 

tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend. Het kan niet ernstig worden betwist dat de 

planwijzigingen zijn doorgevoerd om tegemoet te komen aan de opmerkingen in het advies van de 

provinciale omgevingsambtenaar dat er met de initiële aanvraag “geen parkkarakter wordt 

bekomen” en er “evenmin veel aandacht wordt besteed aan de waterbeheersing”. Bovendien 

waren er ook reeds tijdens het openbaar onderzoek gelijkaardige opmerkingen gemaakt door 

onder meer verzoekende partijen, waaraan de planwijzigingen dus ook tegemoet komen. Dit wordt 

door verzoekende partijen overigens minstens impliciet bevestigd in hun verzoekschrift, waarin zij 

stellen dat hoewel “de vergunningsaanvrager van meet af aan op de hoogte was van de terechte 

bekommernissen van de buurtbewoners”, er “toch bij het aanvraagdossier hier geenszins rekening 

mee werd gehouden”, en er “pas na het negatieve POA-verslag bij de vergunningsaanvrager 

blijkbaar een belletje aan het rinkelen ging, en de plannen alsnog werden aangepast”.  

 

Voor zoveel als nodig wordt nog vastgesteld dat verzoekende partijen ook niet aantonen dat de 

betreffende planwijzigingen niet voldoen aan de voorwaarde dat de ingediende bouwplannen 

slechts beperkt mogen worden aangepast, noch dat ze afbreuk doen aan de bescherming van de 

mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening. 

 

Het middel wordt verworpen. 

VII. KOSTEN 

1. 

De kosten van het geding worden ten laste gelegd van verzoekende partijen. Zij worden door het 

verwerpen van hun verzoek tot vernietiging beschouwd als de partij die ten gronde in het ongelijk 

wordt gesteld (artikel 33 DBRC-decreet). Derhalve dienen zij de door hen betaalde rolrechten zelf 

te dragen, en wordt hun vordering tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding verworpen. 

 

2.  

De vordering van tussenkomende partij om de kosten ten laste te leggen van verzoekende partijen 

wordt verworpen. Het door haar betaalde rolrecht wordt niet ten laste gelegd van verzoekende 

partijen (of verwerende partij), aangezien zij zelf beslist om al dan niet tussen te komen in een 

procedure. De vrijwillige tussenkomst van een tussenkomende partij mag de inzet van de 

procedure voor verzoekende partijen (en voor verwerende partij) niet verzwaren, mede om te 

vermijden dat het recht op toegang tot de rechter onredelijk zou worden bezwaard. Iedere 

tussenkomende partij dient de kosten van haar tussenkomst dan ook zelf te dragen. Wat betreft de 

rechtsplegingsvergoeding kan een tussenkomende partij niet worden gehouden tot de betaling van 

de rechtsplegingsvergoeding of die vergoeding genieten (artikel 21, §7, lid 6 DBRC-decreet).  
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de REGIE DER GEBOUWEN is ontvankelijk. 

 

2. De vordering tot vernietiging wordt verworpen. 

 

3. De kosten van het beroep, begroot op 400 euro rolrechten, worden ten laste gelegd van 

verzoekende partijen. 

 

4. De kosten van de tussenkomst, begroot op 100 euro rolrecht, worden ten laste gelegd van 

tussenkomende partij. 

 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 17 september 2020 door de achtste kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de achtste kamer, 

Marino DAMASOULIOTIS Pascal LOUAGE 
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