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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 28 januari 2021 met nummer RvVb-A-2021-0575 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0053-A 

 

 

Verzoekende partij 

 

de heer Hendrik DESMET 
 

vertegenwoordigd door advocaat Jan OPSOMMER, met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 9700 Oudenaarde, Gentstraat 152 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 17 september 2019 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 1 augustus 2019. 

 

De verwerende partij heeft het administratief beroep van de verzoekende partij tegen de beslissing 

van het college van burgemeester en schepenen van de stad Geraardsbergen van 15 april 2019 

niet ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de verzoekende partij een omgevingsvergunning geweigerd voor 

de regularisatie van de aanleg van een paddock op de percelen gelegen te 9500 Geraardsbergen, 

Pijlekaartstraat 115, met als kadastrale omschrijving afdeling 7, sectie A, nummers 462F en 470N. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

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

partij dient een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden voor de openbare zitting van 20 oktober 2020 opgeroepen. Ze hebben 

ingestemd 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 (Procedurebesluit). 

 

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

bestuursrechtscolleges en het Procedurebesluit zijn toegepast. 

 

 

 



RvVb - 2 

 

 

 

 

 

 

III. FEITEN 

Op 13 februari 2019 dient onder meer de verzoekende partij bij het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Geraardsbergen een aanvraag in tot afgifte van een omgevingsvergunning 

voor de regularisatie van een paddock op de percelen gelegen aan de Pijlekaartstraat 115. 

 

Het terrein, bebouwd met een woning en een stalling voor twee paarden, ligt volgens de 

bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem’, 

vastgesteld met een koninklijk besluit van 30 mei 1978, in landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied en woongebied met landelijk karakter. De te regulariseren paddock, uitgevoerd in gezeefd 

groevezand met een oppervlakte van 283,59 m², ligt in landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied. De vergunning wordt voor de duur van tien jaar aangevraagd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Geraardsbergen beslist op 15 april 2019 

om de aanvraag niet te vergunnen. Tegen die beslissing tekent onder meer de verzoekende partij 

op 16 mei 2019 administratief beroep aan bij de verwerende partij. 

 

Eensluidend met het verslag van 2 juli 2019 van de provinciale omgevingsambtenaar beslist de 

verwerende partij op 1 augustus 2019 om het beroep niet in te willigen en een vergunning te 

weigeren. De verwerende partij motiveert: 

 

“… 

De juridische toets 

 

De aanvraag kadert niet binnen een (para-)agrarische activiteit en is dus principieel in strijd 

met de geldende verordenende bestemmingsvoorschriften van artikel 11.4.1 van het 

Inrichtingsbesluit. Het louter private, recreatieve gebruik hoort geenszins tot de inrichting 

van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en draagt niet bij tot de landbouw in 

de ruime zin. 

 

Appellant is van mening dat de aanvraag dient beoordeeld in toepassing van artikel 4.4.4. 

VCRO inzake het recreatief medegebruik als afwijking op de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Artikel 4.4.4. §1 VCRO bepaalt dat in alle bestemmingsgebieden, naast de handelingen die 

gericht zijn op de verwezenlijking van de bestemming, ook handelingen kunnen 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. 

 

Er wordt opgemerkt dat artikel 4.4.4 VCRO niet kan worden toegepast om de paddock te 

vergunnen: 

 

− De aanleg van de paddock kan niet als medegebruik worden beschouwd, aangezien 

er geen sprake is van hoofdgebruik in functie van de bestemming van het gewestplan. 

Er zijn momenteel geen activiteiten of inrichtingen aanwezig in functie van de 

agrarische basisbestemming van het eigendom.  

De aanvraag brengt de bestemming volgens het gewestplan dan ook in het gedrang. 
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− De paddock vervult louter voor eigen gebruik een recreatieve functie en is geenszins 

gericht is op een sociaal-culturele of recreatieve functie voor de bevolking in het 

algemeen. 

 

In de memorie van toelichting (ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 

mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) wordt gesteld dat de impact 

beperkt kan zijn door (niet limitatief): 

− het beperkte ruimtebeslag; 

− de tijdelijkheid van de ingreep; 

− de afwezigheid van weerslag op het terrein. 

 

Er wordt opgemerkt dat: 

− de aanvraag door haar omvang een belangrijk ruimtebeslag heeft op het terrein; 

− het aangevraagde niet zo beperkt is in tijd, het betreft geenszins een occasioneel 

gebruik.  

Er wordt een vergunning gevraagd voor de paddock voor 10 jaar; 

− de aanleg van een paddock heeft een duidelijke weerslag op het terrein en heeft door 

haar omvang in verhouding tot de rest van het terrein impact op de verwezenlijking van 

de algemene bestemming ervan, zijnde landbouw. 

  

Afwijkingsbepalingen zijn strikt te interpreteren. 

Er dient uit hetgeen voorafgaat besloten dat het gevraagde niet binnen het 

toepassingsgebied valt van enige decretaal voorziene afwijkingsbepalingen. 

 

De goede ruimtelijke ordening 

 

Voorliggend project beoogt de regularisatie van een louter recreatieve activiteit, namelijk 

de aanleg en inrichting van een paddock. 

 

In tegenstelling tot hetgeen appellant beweert, is er geen sprake van een medegebruik. Het 

betrokken perceel wordt momenteel niet gebruikt in functie van de bestemming als 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er kan dan ook geen sprake zijn van een 

medegebruik wanneer het hoofdgebruik nog niet werd ingericht.  

 

Gelet op bovenvermelde onoverkomelijke legaliteitsbelemmeringen voor het afleveren van 

een vergunning zijn verdere opportuniteitsafwegingen niet meer relevant. 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

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

opgeworpen. 
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V. ONDERZOEK VAN HET ENIGE MIDDEL 

Uiteenzetting van het middel 

Een enig middel ontleent de verzoekende partij aan de schending van de artikelen 62 en 63/1 van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (vervolgens: 

Omgevingsvergunningsdecreet), gekoppeld aan een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (vervolgens: 

Motiveringswet), en van de hoorplicht, de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht als 

beginselen van behoorlijk bestuur gekoppeld aan een schending van artikel 4.4.4. van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening (vervolgens: VCRO). 

 

Na een algemene uiteenzetting van de geschonden geachte rechtsregels en -beginselen voert de 

verzoekende partij aan: 

 

“… 

Eerste onderdeel 

 

In zijn aangetekend schrijven van 16 mei 2019 waarmee het administratief beroep werd 

ingesteld vroeg de raadsman van verzoeker om gehoord te worden: 

(…) 

Dit werd ook duidelijk gemaakt bij het indienen van het beroepschrift via het publiek luik 

van het omgevingsloket door het aanvinken van de vraag om gehoord te worden: 

(…) 

In casu heeft verzoekende partij dus ondubbelzinnig gevraagd om gehoord te worden onder 

meer om te kunnen repliceren op het verslag van de POA. 

 

Verzoeker kreeg het verslag van de POA op 8 juli 2019 per e-mail (…) met volgende inhoud: 

(…) 

De raadsman van verzoekende partij stelde een uitvoerige replieknota op die op woensdag 

10 juli om 15u04 per e-mail (…) met volgende inhoud werd bezorgd aan de verwerende 

partij: 

(…) 

 

De raadsman van verzoekende partij was dus in de onmogelijkheid om de replieknota op 

te laden in het omgevingsloket. 

 

De Dienst Omgevingsvergunningen heeft nooit gerepliceerd op de mail van de raadsman 

van verzoekende partij. Aangezien de replieknota nog niet op het omgevingsloket stond 

voor de hoorzitting, heeft de raadsman van verzoeker op de hoorzitting van 16 juli 2019 

nogmaals uitdrukkelijk gevraagd om de replieknota in acht te nemen en deze toe te voegen 

aan het dossier. De replieknota werd ook materieel neergelegd op de hoorzitting van 16 juli 

2019. 

 

De hoorzitting zelf bestond, zoals klassiek, uit een formele zitting van amper 5 minuten 

waarin verwezen werd naar het verslag van de POA en aan de zijde van verzoekende partij 

naar de replieknota van de raadsman van de aanvrager. 

 

De bestreden beslissing geeft op geen enkele manier aan dat zij ook maar enigszins 

rekening heeft gehouden met de replieknota van de raadsman van verzoeker. 
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Minstens zijn in de bestreden beslissing geen motieven terug te vinden die de replieknota 

van verzoeker bespreken, laat staan weerleggen, zodat de inbreuk op de formele 

motiveringsplicht manifest is. 

 

Voor zover verwerende partij ergens een verwijzing naar de hoorzitting of de replieknota 

zou aangrijpen om te zeggen dat er wel een "motivering" voorligt, doorstaat die geenszins 

de toets van de formele motiveringsplicht. 

 

Overeenkomstig artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen dient de opgelegde motivering afdoende te zijn. 

 

De term afdoende vereist dat de motivering meer is dan een loutere stijlformule. De 

motivering moet pertinent zijn. Zij moet daarenboven draagkrachtig zijn, d.w.z. dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen. Dit impliceert dat de 

motieven, die kenbaar moeten worden gemaakt, moeten beantwoorden aan de realiteit, en 

draagkrachtig zijn, m.a.w. de beslissing effectief verantwoorden (…). 

 

In de bestreden beslissing wordt louter en alleen als volgt verwezen naar de replieknota: 

 

'Gelet op de replieken ingediend naar aanleiding van en/of geformuleerd tijdens de 

hoorzitting.' 

 

Dergelijke formulering houdt een stijlformule in. Verwerende partij schendt hierdoor dan 

ook de motiveringsplicht uit de Motiveringswet en de Algemene Beginselen van Behoorlijk 

bestuur. 

 

Tweede onderdeel 

 

Naast het feit dat de replieknota totaal niet werd beantwoord, blijft verzoeker inhoudelijk 

ook achter zijn repliek staan en betwist hij de motieven van de POA en dus ook van de 

bestreden beslissing die ze overnam inhoudelijk. 

 

Met andere woorden schendt de bestreden beslissing niet alleen de materiele 

motiveringsplicht nu een omstandig gemotiveerde replieknota niet eens werd beantwoord, 

maar ook omdat de aangebrachte motieven de beslissing inhoudelijk niet kunnen dragen. 

 

Dit middelonderdeel moet gelezen worden tegen de betwisting die verzoeker voerde op 

vlak van de beweerde niet toepasbaarheid van de afwijkingsmogelijkheid uit art. 4.4.4. 

VCRO en de beweerde schending van de goede ruimtelijke ordening. 

 

Verzoeker heeft in zijn replieknota aangehaald waarom hij van oordeel is dat de 

afwijkingsmogelijkheid uit art. 4.4 4. VCRO wel kan worden toegepast en waarom de goede 

ruimtelijke ordening niet geschonden wordt. 

 

Eveneens heeft verzoeker in zijn replieknota omstandig de plaatselijke ordening 

omschreven en toegelicht waarom hij, anders dan de POA algemeen stelde, van oordeel 

is dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschonden. 
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Verzoeker handhaaft zijn standpunt, dat totaal niet werd weerlegd door de bestreden 

beslissing en herneemt inhoudelijk zijn argumentatie uit de replieknota. Dit brengt met zich 

mee dat verzoeker een schending van art. 4.4.4. VCRO weerhoudt alsook een schending 

van de materiele motiveringsplicht omdat foutief en ongemotiveerd wordt vastgehouden 

aan het advies van de POA zoals door hem ingenomen in zijn verslag. 

 

Verzoeker stelde in zijn replieknota als volgt : 

 

"Inhoudelijk repliceren cliënten als volgt op het verslag van de POA: 

 

A. Het aangevraagde heeft maar een beperkte impact en kan in toepassing van art. 

4.4.4. VCRO vergund worden: 

 

De POA stelt ten onrechte dat art. 4.4.4. VCRO niet kan worden toegepast omdat 

er geen sprake zou zijn van recreatief medegebruik en omdat de impact van het' 

aangevraagde niet beperkt kan zijn. 

 

Cliënten betwisten deze standpunten. 

 

Vooreerst zijn clienten van oordeel dat het recreatief medegebruik niet moet 

beoordeeld worden op het perceelsniveau maar wel op het gebiedsniveau. Het 

terrein waarop de aanvraag slaat, ligt deels in woongebied met landelijk karakter 

en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied Dit landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied waarbinnen het perceel van clienten zich bevindt, wordt 

grotendeels aangewend voor landbouwdoeleinden, zodat het kleine stukje dat 

clienten thans tijdelijk als paddock vergund willen zien, maar een beperkt recreatief 

medegebruik uitmaakt. 

Nergens in de regelgeving valt trouwens te lezen dat dit recreatief medegebruik een 

publiek gebruik zou moeten zijn, zodat het verslag van de POA ten onrechte de 

indruk wekt dat voor de toepassing van art. 4 4.4. VCRO de recreatieve functie 

gericht moet zijn op een gebruik door de bevolking in het algemeen. Volgens 

clienten voegt de POA hier een voorwaarde toe aan de wet, wat evident niet kan. 

 

Daarnaast betwisten cliënten formeel dat het aangevraagde geen beperkte impact 

zou hebben. De POA spreekt van een belangrijk ruimtebeslag terwijl het in casu 

maar om een heel beperkte oppervlakte graalweide gaat die in zand werd 

aangelegd. Deze zone van iets meer dan 250 m2 is verwaarloosbaar in het groter 

geheel van het agrarisch gebied. Bovendien wordt de paddock maar aangevraagd 

voor een beperkte periode (10 jaar) in functie van de verwachte levensduur van het 

paard dat aanvragers bezitten De POA kan trouwens niet gevolgd worden in haar 

stelling dat het aangevraagde niet zo beperkt is in tijd. Dit is natuurlijk wel het geval. 

Omgevingsvergunningen en vroeger stedenbouwkundige vergunningen worden in 

de regel voor onbepaalde duur, en dus voor de eeuwigheid, verleend, terwijl 

clienten slechts voor een beperkte tijd van 10 jaar vergunning vragen. Al helemaal 

kan de POA niet gevolgd worden waar zij stelt dat het aangevraagde een duidelijke 

weerslag zou hebben op het terrein door de impact van de omvang in verhouding 

met de rest tot het perceel. Opnieuw verengt de POA ten onrechte de beoordeling 

tot een perceelsniveau, terwijl natuurlijk de onmiddellijke omgeving van het 

aangevraagde in rekening moet worden genomen. In casu is het perceel waarop 
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de aanvraag slaat, gelegen op een beperkt binnengebied tussen de Pijlekaartstraat 

en de Turfstraat dat reeds zwaar is aangetast ingevolge de vertuining van het 

voorliggende woongebied met landelijk karakter: 

[…] 

 

Uit bovenstaande luchtfoto kan worden vastgesteld dat quasi het volledige 

binnengebied tussen de Pijlekaartstraat en de Turfstraat wordt ingenomen door de 

particulieren woningen en tuinen. 

 

De impact op de omgeving van een kleine oppervlakte zand is dan ook uiterst 

beperkt. 

 

Maar zelfs op perceelsniveau kan de POA niet gevolgd worden. Immers zouden 

cliënten een paard van een ander ras dat wel een hele dag op een weide kan staan 

perfect op hun perceel mogen houden, met een kaalgevreten zanderig terrein tot 

gevolg, terwijl een aangelegde paddock die hier eigenlijk in niet veel van verschilt 

niet zou kunnen... Ook deze vergelijking leert dat de impact op het terrein, zowel op 

perceelsniveau als ruimer, uiterst beperkt is. 

 

Cliënten blijven dan ook van oordeel dat door toepassing van art. 4.4.4. VCRO het 

aangevraagde kan vergund worden. 

 

B. Het aangevraagde voldoet, in tegenstelling tot wat de POA beweert, wel degelijk 

aan de eis van de goede ruimtelijke ordening. 

 

Cliënten dienen tot hun verbazing vast te stellen dat ook de POA bij de beoordeling 

van de ruimtelijk ordening geen rekening houdt met de actuele toestand in de 

onmiddellijke omgeving. Nochtans is de onmiddellijke omgeving het eerste en 

belangrijkste beoordelingscriterium inzake goede ruimtelijke ordening. 

 

De POA beperkt zich onder de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening tot 

de opmerking dat het aangevraagde niet vergund kan worden onder de noemer van 

het recreatief medegebruik omdat op het perceel het hoofdgebruik van de 

bestemming landschappelijke waardevol agrarisch gebied nog niet werd ingericht. 

Cliënten kunnen op dit punt verwijzen naar hun standpunt, zoals onder punt A werd 

verwoord, dat dit medegebruik niet mag beoordeeld worden op perceelsniveau, 

maar dat de beoordeling op gebiedsniveau moet gebeuren. 

 

Het is trouwens ook in het licht van dergelijke beoordeling dat de POA rekening had 

moeten houden met de actuele toestand van de onmiddellijke omgeving. 

 

Volgens cliënten had de POA een dubbele beoordeling moeten maken van de 

onmiddellijke omgeving, met name het landbouwgebruik van de zone voor 

landschappelijke waardevol agrarisch gebied waarin het aangevraagde zich 

bevindt en de reeds bestaande aantasting en recreatieve functie in de buurt van het 

aangevraagde. 
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Zo had de POA de plannen van het landbouwgebruik moeten consulteren waarbij 

zij zou hebben vastgesteld dat het betreffende landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied actueel grotendeels voor de hoofdfunctie landbouw wordt aangewend : 

[…] 

 

Evenzeer had de POA moeten vaststellen dat het gebied tussen de Pijlekaartstraat 

en de Turfstraat maar een heel smalle strook betreft dewelke dan nog grotendeels 

wordt bestemd als woongebied met landelijk karakter. Het kleine stukje dat gelegen 

is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied is gewoonweg te klein om nog aan 

hedendaagse landbouw te doen. Op bovenstaande luchtfoto met de aanduiding 

van het landbouwgebruik in 2018 is duidelijk te zien dat er in deze smalle strook 

tussen de Pijlekaartstraat en de Turfstraat slechts één perceel gekend staat als 

graasweide. Op deze graasweide lopen dan ook nog eens hobbydieren... 

 

Deze smalle strook is dus al volledig vertuind nu er geen beroepslandbouw meer in 

aanwezig is. Het aangevraagde zou dan ook eerder passen in de plaatselijke 

aanleg dan de achterhaalde landbouwfunctie die de POA hier nog zou willen aan 

geven. 

 

Een effectieve beoordeling van de onmiddellijke omgeving leert dat het kleine 

binnengebied dat gevormd wordt door de Pijlekaartstraat en de Turfstraat geen 

professionele landbouwuitbating meer kent en kan kennen. Door de reeds 

aanwezige woningen en tuinen is de resterende smalle strook gewoonweg niet 

meer bruikbaar voor de moderne landbouw. Dit maakt dat het aangevraagde wel 

past in deze omgeving. 

(…)" 

 

Geen van deze argumenten, die hier dus worden hernomen, zijn ontmoet, laat staan 

weerlegd in de bestreden beslissing. 

 

Op deze manier wordt de materiële motiveringsplicht geschonden. 

 

Derde onderdeel 

 

Maar er is meer! Verzoeker is er van overtuigd dat de Deputatie eigenlijk niet eens kennis 

heeft genomen van zijn replieknota. Deze overtuiging is uiteraard gegrond op het ontbreken 

van een motivering ter weerlegging van de argumenten uit de replieknota maar ook uit de 

vaststelling dat de replieknota niet eens werd opgeladen in het omgevingsloket: 

(…) 

Dit is een manifeste schending van de zorgvuldigheidsplicht nu duidelijk komt vast te staan 

dat de Deputatie allesbehalve zorgvuldig is geweest bij de voorbereiding van de bestreden 

beslissing. 

 

De raadsman van verzoekende partij had nochtans duidelijk te kennen gegeven dat hij zelf 

de replieknota niet kon inbrengen in het omgevingsloket. Hij bezorgde de replieknota dan 

ook - conform de instructie van de dienst omgevingsvergunningen - in pdf-formaat zodat 

de diensten van verwerende partij deze aan het omgevingsloket zouden kunnen 

toevoegen. Dit is, zoals uit bovenstaand uittreksel uit het omgevingsloket blijkt, echter nooit 

gebeurd. 
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Een overheid die een replieknota niet zorgvuldig verwerkt en niet betrekt in haar 

besluitvorming, schendt het zorgvuldigheidsbeginsel als bijzonder toepassing van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Vierde onderdeel 

 

Verzoeker is van oordeel dat hij dan ook niet daadwerkelijk werd gehoord. Het is immers 

niet omdat verwerende partij de mogelijkheid biedt tot het indienen van een replieknota en 

omdat zij een formele hoorzitting (van vijf minuten) organiseert, dat zij heeft voldaan aan 

de hoorplicht. 

 

Geheel terecht heeft Uw Raad reeds lang gesteld dat de hoorplicht niet verengd mag 

worden tot een loutere vormvereiste: 

(…) 

Nochtans is datgene wat de Deputatie in huidig dossier deed, exact het verengen van de 

hoorplicht tot een loutere formele aangelegenheid. 

 

De nota van de POA werd inderdaad meegedeeld zodat verzoekende partij een replieknota 

kon opmaken en er werd inderdaad een formele hoorzitting georganiseerd. 

 

Echter werd vooreerst het verslag van de POA pas 8 dagen voor de hoorzitting bezorgd en 

niet 10 dagen zoals decretaal voorgeschreven (art. 63/1 Omgevingsvergunningsdecreet) 

maar bovendien werden inhoudelijk de replieknota en de daarin aangebrachte argumenten 

niet meegenomen in de beoordeling van de aanvraag van verzoekende partij. De 

schending van de ingeroepen bepalingen is dan ook manifest. 

…” 

 

In haar wederantwoordnota herhaalt de verzoekende partij, wat het eerste en tweede 

middelonderdeel betreft, dat de bestreden beslissing haar in administratief beroep ingediende 

replieknota niet vermeldt. Uit de motivering blijkt niet dat de verwerende partij met die replieknota 

rekening gehouden heeft. Voor zover de verwerende partij voorhoudt dat de argumentatie in de 

replieknota gedeeltelijk identiek is met die uit het beroepschrift en gedeeltelijk irrelevant of foutief 

is, had zij dat expliciet in de bestreden beslissing moeten verwoorden. 

 

De verzoekende partij betwist dat de replieknota in wezen niets zou bijbrengen. In haar replieknota 

heeft de verzoekende partij bijvoorbeeld voor het eerst aangevoerd dat het recreatief medegebruik 

niet op perceelniveau maar wel op gebiedsniveau beoordeeld moet worden, wat in de bestreden 

beslissing niet ontmoet wordt. Ook heeft zij daarin betwist dat het recreatief medegebruik een 

publiek gebruik moet zijn. Artikel 4.4.4 VCRO stelt een dergelijke vereiste niet. Ook nieuw in repliek 

op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar is de argumentatie dat op het perceel geen 

agrarische invulling meer mogelijk is, gelet op de specifieke invulling van de smalle strook tussen 

de Turfstraat en de Pijlekaartstraat. Nog in de replieknota heeft de verzoekende partij aangetoond 

dat er geen sprake kan zijn van een belangrijk ruimtebeslag door de aanleg van een paddock. 

 

Ondanks die klare en onderbouwde argumenten heeft de verwerende partij zich met een 

klakkeloze overname van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar vergenoegd. Een 

eenvoudige vergelijking met het administratief beroepschrift leert dat de replieknota wel degelijk 

nieuwe en nuttige argumenten bevat. 
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In repliek op het derde middelonderdeel stelt de verwerende partij al te gemakkelijk dat de 

replieknota haar bekend was maar dat zij daarop niet puntsgewijs of expliciet hoeft te antwoorden. 

De bestreden beslissing antwoordt helemaal niet op de replieknota. Op grond van de bestreden 

beslissing krijgt de verzoekende partij zelfs de indruk dat de verwerende partij de replieknota niet 

eens gelezen heeft, laat staan effectief bij haar besluitvorming betrokken heeft. Minstens heeft de 

verwerende partij de replieknota niet zorgvuldig gelezen. 

 

De strekking van het vierde middelonderdeel is volgens de verzoekende partij dat de hoorplicht 

geschonden werd, niet omdat haar standpunt niet gevolgd werd, wel omdat uit de bestreden 

beslissing niet blijkt dat er met haar argumenten rekening gehouden werd. De hoorzitting werd 

enkel voor de vorm georganiseerd. Als de verwerende partij formeel een hoorzitting houdt en de 

mogelijkheid biedt om een replieknota in te dienen maar daar vervolgens niets mee doet, heeft zij 

de verzoekende partij niet werkelijk gehoord. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De te regulariseren paddock bevindt zich volgens het gewestplan ‘Aalst-Ninove-Geraardsbergen-

Zottegem’ in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De strijdigheid van de aanvraag met de 

gewestplanbestemming wordt niet betwist. 

 

In de administratieve vergunningsprocedure heeft de verzoekende partij aanspraak gemaakt op de 

toepassing van artikel 4.4.4, §1 VCRO als grondslag voor de afgifte van een vergunning in afwijking 

van de gewestplanbestemming. Het wordt de verwerende partij verweten dat zij de nota van 10 juli 

2019 in repliek op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar buiten beschouwing gelaten 

heeft (eerste onderdeel), dat zij de toepassing van artikel 4.4.4, §1 VCRO weigert op grond van 

motieven die materieel niet deugen (tweede onderdeel), dat zij niet eens kennis heeft genomen 

van de replieknota (derde onderdeel) en dat zij de verzoekende partij enkel voor de vorm gehoord 

heeft (vierde onderdeel). 

 

2. 

De verzoekende partij heeft haar replieknota op 10 juli 2019 gemaild en op de hoorzitting nog eens 

ingediend. De mail en de replieknota bevinden zich ook in het fysiek dossier dat de verwerende 

partij ingediend heeft. In de bestreden beslissing verwijst de verwerende partij naar de replieken 

die naar aanleiding van of tijdens de hoorzitting geformuleerd werden. Daaruit blijkt dat de 

verwerende partij van de replieknota kennis genomen heeft. Het argument dat de nota niet in het 

omgevingsloket opgenomen werd, dient de verzoekende partij tot niets. 

 

De verplichting om haar beslissing afdoende te motiveren door de uitdrukkelijke opname van de 

feitelijke en juridische overwegingen die eraan ten grondslag liggen, zoals opgelegd door de 

artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet, houdt niet in dat de verwerende partij alle voor haar 

aangevoerde beroepsargumenten afzonderlijk en in detail moet beantwoorden. Geplaatst voor een 

administratief beroep dat volgens de in het Omgevingsvergunningsdecreet georganiseerde 

beroepsprocedure ingediend is, doet de verwerende partij uitspraak als orgaan van actief bestuur, 

niet als rechtsprekend college. Het volstaat dat zij duidelijk en concreet de redengeving te kennen 

geeft die haar tot haar beslissing gebracht heeft en waaruit, expliciet of impliciet, de redenen 

afgeleid kunnen worden waarom andersluidende standpunten niet bijgetreden worden. De 

indiening van een replieknota om het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar te betwisten, 

belet dus niet dat de verwerende partij een met dat verslag eensluidende beslissing neemt, voor 
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zover uit de motivering afdoende blijkt waarom de argumentatie van de verzoekende partij niet 

aangenomen wordt. 

 

3. 

Artikel 4.4.4, §1 VCRO bepaalt: 

 

“… 

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 stedenbouwkundige vergunning worden afgeleverd, of een 

stedenbouwkundige vergunning 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 onderworpen zijn aan 

de milieuvergunningsplicht, kunnen slechts op occasionele basis worden toegestaan.” 

… 

 

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 (Parl.St. Vl.Parl. 

2004-2005, nr. 233/1, 8 e.v.) stelt onder meer het volgende: 

 

“… 

Er heerst momenteel onzekerheid over het al dan niet toegelaten zijn van recreatief 

medegebruik in gebieden die in de gewestplannen niet specifiek voor recreatie bestemd 

zijn, veelal, maar niet uitsluitend, in de agrarische gebieden. 

 

Iedereen is vertrouwd met het fenomeen van de eenmalige jaarlijkse manifestaties: 

popfestivals, occasionele motorcrosswedstrijden, wielerwedstrijden, 

mountainbikewedstrijden, ballonvaarten, oriëntatielopen, paardrijconcoursen, 

waterskiwedstrijden, paintballevenementen, enzovoort, die vaak niet enkel in de daartoe 

bestemde recreatiezones kunnen plaatsvinden, wegens de beperkte oppervlakte van de 

recreatiegebieden in Vlaanderen. 

 

Ook in bestaande loodsen in industriegebied worden sporadisch eenmalige activiteiten 

georganiseerd, die niet direct een blijvende, ruimtelijke impact hebben door de zeer 

beperkte frequentie waarmee ze plaatsvinden. Verwevenheid van functies en medegebruik 

zijn trouwens één van de uitgangspunten van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

 

Ook worden heel wat recreatieve activiteiten op regelmatige basis uitgevoerd, zonder dat 

dit problemen oplevert. We denken daarbij bijvoorbeeld aan wandelen, paardrijden en 
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fietsen op wegen in agrarisch gebied, bosgebied en natuurgebied. Het gaat in dit geval om 

laagdynamische activiteiten. 

 

Een eerste aanzet tot oplossing voor één deelprobleem was de omzendbrief RO 99/01 van 

2 maart 1999 (…). Die omzendbrief regelde voornamelijk de advisering door AROHM met 

betrekking tot de verenigbaarheid van omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met 

motorvoertuigen met het oog op de naleving van de Vlaremregelgeving. 

(…) 

Het lijkt hoe dan ook noodzakelijk om te komen tot een tekst die duidelijkheid verschaft 

inzake het recreatief medegebruik in bestemmingsgebieden die niet voor recreatie op zich 

zijn aangeduid. 

 

Een wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1972 biedt geen oplossing. Uit 

meerdere arresten van de Raad van State blijkt immers dat dan de procedure van de 

volledige herziening van de gewestplannen gevolgd moet worden, wat praktisch 

ondoenbaar lijkt. Bovendien kunnen sinds 1 mei 2000 enkel nog gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen worden gestart. Een decretaal initiatief dringt zich dus op. 

(…)  

In het nieuwe artikel 145sexies, §2, (…) wordt bepaald dat overal naast de 

werkzaamheden, handelingen en wijzigingen gericht op de realisatie van de bestemming 

ook activiteiten, werkzaamheden, handelingen en wijzigingen toegelaten zijn, gericht op 

het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik, voorzover ze door hun beperkte impact 

de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen. 

 

De impact kan beperkt zijn door (niet limitatief): 

 

- het beperkte ruimtebeslag (dat geldt bijvoorbeeld voor lijnvormige infrastructuren, zoals 

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

zoals een picknicktafel, een zitbank, een informatiebord); 

- de tijdelijkheid van de ingreep (zoals bij een occasionele motorcross in agrarisch 

gebied, die bijvoorbeeld maximaal 3 keer per jaar wordt gehouden); 

- 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).  

 

Voor niet van stedenbouwkundige vergunningsplicht vrijgestelde werkzaamheden, 

handelingen of wijzigingen die verbonden zijn met occasionele of hoogdynamische sociaal-

culturele of recreatieve activiteiten, kan slechts een tijdelijke stedenbouwkundige 

vergunning worden afgeleverd, of een stedenbouwkundige vergunning met als voorwaarde 

dat de betrokken werkzaamheden, handelingen of wijzigingen slechts gedurende een 

specifieke periode of op bepaalde momenten aanwezig kunnen zijn. Daarna moet het 

terrein uiteraard in de oorspronkelijke staat worden hersteld. 

 

Sociaal-culturele of recreatieve activiteiten die onderworpen zijn aan de 

milieuvergunningsplicht (klasse I of II) kunnen hoe dan ook slechts op occasionele basis 

worden toegestaan. Dit betekent niet dat meldingsplichtige (klasse III) of niet door VLAREM 

ingedeelde inrichtingen op permanente basis kunnen worden toegestaan. Een evaluatie 

geval per geval is nodig. Enkele voorbeelden van zaken die onder het toepassingsgebied 

vallen, zijn: 
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- het plaatsen van een zitbank in agrarisch gebied, bosgebied of natuurgebied; 

- het plaatsen van een vogelkijkhut in natuurgebied; 

- het aanleggen van een fietspad of wandelpad in agrarisch gebied, bosgebied of 

natuurgebied; 

- het plaatsen van een fit-o-meter in bosgebied; 

- het organiseren van een eenmalig jaarlijks popfestival in agrarisch gebied, waarbij de 

periode vanaf de voorbereiding tot aan het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand slechts enkele weken duurt; 

- het organiseren van een festival in parkgebied (voor zover dit al niet als 

bestemmingsconform kan worden geacht gezien de sociale functie die het koninklijk 

besluit van 28 december 1972 inzake de gewestplannen toeschrijft aan de parken); 

- het tijdelijk en occasioneel opzetten van een tentenkamp van een jeugdbeweging in 

agrarisch gebied; 

- het organiseren van een eenmalige karting in open lucht op de parking van een fabriek 

in industriegebied; 

- het organiseren van een mountainbikewedstrijd in agrarisch gebied of bosgebied; 

- het organiseren van een occasionele motorcross in agrarisch gebied na de oogst van 

de landbouwgewassen, onder analoge beperkingen opgenomen in de betwiste 

omzendbrief RO 99/01 van 2 maart 1999 (…). 

 

Enkele voorbeelden van zaken die niet onder het toepassingsgebied vallen, zijn: 

 

- het organiseren van een occasionele motorcross of een popfestival in natuurgebied 

(dergelijke evenementen hebben weliswaar een occasioneel karakter, maar de impact 

op het natuurgebied kan niet beperkt worden genoemd, zodat de realisatie van de 

algemene bestemming in het gedrang wordt gebracht); 

- het aanleggen van een permanente omloop voor motorcross in agrarisch gebied (geen 

occasioneel karakter en geen beperkte impact); 

- het organiseren van activiteiten waarvoor bepaalde gronden op permanente basis 

gehuurd worden en daardoor aan hun bestemming onttrokken worden, ook al zouden 

de activiteiten op zich slechts occasioneel plaats hebben; 

- het plaatsen van permanente vaste constructies (zoals verhardingen en gebouwtjes) in 

agrarisch gebied ten behoeve van de modelvliegerij; 

- het aanleggen van een voetbalveld in agrarisch gebied (de realisatie van de algemene 

bestemming wordt in het gedrang gebracht). 

…” 

 

In de mate dat het handelingen van recreatief medegebruik toelaat in zones waar ze planologisch 

niet thuishoren, is artikel 4.4.4, §1 VCRO een uitzonderingsbepaling die als dusdanig restrictief 

geïnterpreteerd en toegepast moet worden. Uit de geciteerde toelichting en de verstrekte 

voorbeelden blijkt dat de decreetgever niet de bedoeling gehad heeft om met artikel 4.4.4, §1 

VCRO zonevreemde handelingen toe te laten louter ten behoeve van de eigen hobbyactiviteit van 

de aanvrager. Alleen al in het weigeringsmotief dat de paddock enkel voor eigen gebruik door de 

verzoekende partij een recreatieve functie vervult, vindt de bestreden beslissing een afdoende 

grondslag. Daarmee voegt de verwerende partij geen voorwaarde aan de wet toe. 

 

Waar het motief dat de paddock louter bedoeld is voor persoonlijk recreatief gebruik volstaat om 

de bestreden weigeringsbeslissing te verantwoorden, komt de argumentatie van de verzoekende 

partij dat het recreatief medegebruik niet op het niveau van het perceel maar “op het 
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gebiedsniveau” van de gewestplanbestemming van agrarisch gebied beoordeeld moet worden, dat 

haar aanvraag maar een beperkte impact heeft en dat die in overeenstemming is met de goede 

ruimtelijke ordening, als kritiek op overtollige motieven te vervallen. Kritiek op overtollige motieven 

kan niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden. 

 

In zoverre de verzoekende partij de hoorplicht nog geschonden acht omdat haar replieknota 

onbeantwoord gelaten zou zijn, wordt zij evenmin gevolgd. In de motivering in de bestreden 

beslissing vindt zij, zoals al gesteld, een afdoende antwoord op haar nota. Het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar werd haar op 8 juli 2019, acht dagen vóór de hoorzitting, 

overhandigd, zodat zij in de gelegenheid gesteld werd om haar zienswijze kenbaar te maken. 

Anders dan de verzoekende partij leest, bepaalt artikel 63/1 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet niet dat het verslag uiterlijk tien dagen vóór de hoorzitting ter 

beschikking van de betrokken partijen gesteld moet worden, wel dat de provinciale 

omgevingsambtenaar uiterlijk tien dagen vóór het verstrijken van de beslissingstermijn het verslag 

ter beschikking van de deputatie moet stellen. 

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

2. De Raad legt de kosten van het beroep, bestaande uit het rolrecht bepaald op 200 euro, ten 

laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 28 januari 2021 door de negende kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de negende kamer, 

Jelke DE LAET Geert DE WOLF 
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