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I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 6 augustus 2019 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 9 mei 2019. 

 

De verwerende partij heeft het administratief beroep van onder meer de verzoekende partijen tegen 

de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaal van 26 

september 2016 ontvankelijk verklaard. 

 

De verwerende partij heeft aan de tussenkomende partij een verkavelingsvergunning verleend 

onder voorwaarden voor het bouwen van 62 eengezinswoningen en 5 meergezinswoningen met 

nieuwe wegenaanleg op de percelen gelegen te 1760 Roosdaal, binnengebied Korenbloemweg- 

Brusselstraat- Kwinkeleer, met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie C, nummers 629s, 

629r, 642f, 644k, 644l, 645d, 645c, 646b, 647d, 648f, 648g/2, 648e, 649c, 650d/2, 650e, 650f, 

650g, 650h, 652d, 652e, 653a,653c/2, 653d/2, 654b, 654g/2, 654h/2, 655c, 691a, 691b, 692, 693, 

694d.   

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 20 september 2019 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. De voorzitter van de Raad laat de tussenkomende 

partij met een beschikking van 4 november 2019 toe in de debatten.   

 

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

partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. De verzoekende partij dient een wederantwoordnota 

in. 
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Op de zitting van 1 september 2020 wordt de zaak verdaagd om de verwerende partij en de 

tussenkomende partij de mogelijkheid te bieden om in een schriftelijke nota standpunt in te nemen 

over het aangepast middel dat wordt aangevoerd in de wederantwoordnota, waarbij wordt 

aangeven dat dit middel de openbare orde raakt.  

 

De verwerende partij en de tussenkomende partij dienen een aanvullende nota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van dinsdag 8 december 2020. De 

procespartijen hebben ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de 

vordering met toepassing van artikel 85, §3 van 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 (DBRC-decreet) en het Procedurebesluit zijn toegepast. 

III. FEITEN 

De tussenkomende partij dient op 7 april 2016 bij het college van burgemeester en schepenen van 

de gemeente Roosdaal een aanvraag in voor een verkavelingsvergunning voor “het bouwen van 

62 eengezinswoningen en 5 meergezinswoningen met nieuwe wegenaanleg” op de percelen 

gelegen te 1760 Roosdaal, binnengebied Korenbloemweg- Brusselstraat- Kwinkeleer.  

 

De percelen liggen volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-

Asse’, vastgesteld met koninklijk besluit van 7 maart 1977 in woongebied.  

 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 9 mei 2016 tot en met 8 juni 2016, dienen de 

eerste, tweede en derde verzoekende partijen bezwaarschriften in. Ook de vierde en vijfde 

verzoekende partijen dienen een bezwaarschrift in, maar buiten de termijn van het openbaar 

onderzoek.  

 

De Vlaamse Milieumaatschappij verleent op 2 juni 2016 een advies waarin het werken met 

infiltratiekratten wordt afgewezen en als voorwaarde wordt gesteld dat maximaal moet ingezet 

worden op infiltratie aan de oppervlakte. 

 

Op 13 juni 2016 bezorgt de tussenkomende partij, na een ongunstig advies van Aquafin van 12 

mei 2016, een aangepast rioleringsconcept aan de gemeente, waarin wordt afgestapt van het 

werken met ondergrondse kratten. De tussenkomende partij bezorgt vervolgens op 13 september 

2016 een nogmaals aangepast voorstel van rioleringsplan aan de gemeente en aan Aquafin.  

 

Aquafin adviseert op 14 september 2016 voorwaardelijk gunstig.  

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent op 26 september 2016 een 

verkavelingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen deze beslissing tekenen onder meer de verzoekende partijen op 5 november 2016 

administratief beroep aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 25 januari 2017 om 

deze beroepen niet in te willigen en de verkavelingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.  
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Na de hoorzitting van 31 januari 2017 verleent de verwerende partij op 2 februari 2017 een 

verkavelingsvergunning. Deze beslissing wordt door de Raad vernietigd bij arrest nr. RvVb-A-1819-

0191 van 16 oktober 2018. De vernietigingsmotieven luiden onder meer als volgt: 

 

“3. 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de bestreden beslissing werd voorafgegaan door 

een goedkeuringsbesluit van de gemeenteraad van 25 augustus 2016 over de zaak van de 

wegen. De verzoekende partijen stellen dat dit besluit geen rechtmatig besluit is over de 

zaak van de wegen omdat het betrekking heeft op achterhaalde plannen van de riolering. 

In de feitenuiteenzetting is reeds aangegeven dat de tussenkomende partij het concept en 

de uitvoering van de rioleringsplannen diverse malen heeft aangepast tijdens de 

administratieve vergunningsprocedure na ongunstige adviezen van de Vlaamse 

Milieumaatschappij en Aquafin. De tussenkomende partij bevestigt dit overigens ook in 

haar schriftelijke uiteenzetting. 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing dat “de beroeper” argumenteert 

dat er aan het wegenisontwerp wijzigingen plaatsvonden en er zich een nieuwe 

gemeenteraadsbeslissing opdringt. Ze overweegt verder dat in artikel 2 van de 

gemeenteraadsbeslissing wordt verwezen naar de plannen zonder verduidelijking dat het 

om aangepaste plannen gaat en dat een bestekprijs is goedgekeurd met een totaalprijs 

zoals gevoegd bij de aanvraag (met onder post 15 infiltratiekratten, die niet meer zouden 

uitgevoerd worden), waaruit kan afgeleid worden dat de beslissing betrekking heeft op de 

initieel ingediende plannen. 

 

Uit een nazicht van de gemeenteraadsbeslissing van 25 augustus 2016 en de initieel 

ingediende aanvraag met bestek, blijkt inderdaad dat de gemeenteraad “het bestek, de 

plannen en de raming voor de wegenis- en rioleringswerken binnen de 

verkavelingsaanvraag, opgesteld door Arcadis Belgium nv voor de Weyne Projects bvba” 

voor een bedrag van 1.094.424,75 euro (inclusief BTW) in aanmerking genomen heeft bij 

haar goedkeuring. Het bedrag komt overeen met de oorspronkelijk ingediende aanvraag, 

vooraleer de tussenkomende partij het concept van de riolering, zonder infiltratiekratten, 

had aangepast. 

 

4. 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing dat rioleringswerken 

“normaliter” slechts een collegebeslissing vergen en dat het niet is omdat de gemeenteraad 

de rioleringswerken heeft betrokken bij haar beslissing dat zij daar voor bevoegd is en dat 

een “kleine navolgende wijziging” aan de rioleringswerken dan ook geen nieuwe 

gemeenteraadsbeslissing behoeft. 

 

Het probleem van afwatering van de nieuwe wegenis kan worden betrokken op de 

beoordeling van de zaak van de wegen. In die mate behoort een beoordeling van de 

voorziene rioleringswerken tot de zaak van de wegen en derhalve tot de bevoegdheid van 

de gemeenteraad. In dezelfde mate behoort ook een gebeurlijke aanpassing van de 

rioleringsplannen tijdens de vergunningsprocedure tot de bevoegdheid van de 

gemeenteraad, ook indien, zoals de tussenkomende partij beweert, de aanpassing zou 

ingegeven zijn omwille van redenen van goede ruimtelijke ordening. Anders oordelen zou 

betekenen dat het uiteindelijk vergunde tracé van de wegenis en de uitrusting ervan, indien 

het omwille van redenen van goede ruimtelijke ordening wordt gewijzigd, aan de 

bevoegdheid van de gemeenteraad zou worden onttrokken, hetgeen een miskenning 

inhoudt van de artikelen 2 en 42 van het gemeentedecreet en van artikel 4.2.25 VCRO. 
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Nog daargelaten de vraag of de doorgevoerde wijzigingen aan het concept en de plannen 

van de rioleringswerken een “kleine navolgende wijziging” betreffen, zoals de verwerende 

partij stelt, wordt er in de bestreden beslissing ten onrechte van uitgegaan dat 

rioleringswerken geen beslissing van de gemeenteraad noodzaken, zonder na te gaan of 

de voorziene rioleringswerken kunnen betrokken worden op de zaak van de wegen. 

 

Er dient bovendien nog vastgesteld worden dat overwegingen in de bestreden beslissing 

er op neer komen dat de wettigheid van de gemeenteraadsbeslissing beoordeeld wordt in 

de mate dat de rioleringswerken erin betrokken zijn. De beoordeling van de wettigheid van 

de gemeenteraadsbeslissing is een bevoegdheid die buiten de bevoegdheid valt van de 

vergunningverlenende overheden. 

 

3. 

Na dit vernietigingsarrest adviseert de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar in een verslag 

van 25 april 2019 om de administratieve beroepen niet in te willigen en de verkavelingsvergunning 

te verlenen onder voorwaarden.  

 

Na de hoorzitting van 7 mei 2019 verleent de verwerende partij op 9 mei 2019 opnieuw een 

verkavelingsvergunning onder voorwaarden. De verwerende partij beslist: 

 

“… 

a) Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van 

aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het goed maakt geen deel uit van een 

goedgekeurde niet vervallen verkaveling. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is 

het goed gelegen in een woongebied. Artikel 5 van het KB van 28 december 1972 

betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de 

gewestplannen is van kracht. Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor 

handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf (voor zover deze om redenen van een 

goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten afgezonderd 

worden), voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, alsmede voor agrarische bedrijven 

voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. De aanvraag voorziet in 

wonen, ondergeschikte complementaire bestemmingen en ondergeschikt groene ruimte. 

Het verkavelen van gronden is in overeenstemming met de planologische 

bestemmingsbepalingen voor het woongebied.  

 

b) Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 

algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde 

verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de 

eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen 

worden ingeschat. Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige 

zone. Er dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake 

overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging. 

 

De voorliggende verkavelingsaanvraag omvat de aanleg van nieuwe wegenis. Deze 

toename aan verharde oppervlakte zal ter plaatse leiden tot een vermindering van de 

infiltratiecapaciteit van de bodem.  

 

Overeenkomstig artikel 12 van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater kan een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden 

aangelegd alleen verleend worden als voorzien is in de plaatsing van collectieve 
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voorzieningen voor infiltratie of buffering die voldoen aan de bepalingen van artikel 10 en 

11. Voor de berekening van de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorziening moet 

hierbij uitgegaan worden van de oppervlakte van de aan te sluiten wegverharding 

vermeerderd met 80 m² per kavel binnen de verkaveling.  

 

De voorliggende aanvraag voorziet volgens de initiële aanvraag in de plaatsing van een 

collectieve infiltratievoorziening met een totale inhoud van 388.000 l en een totale 

oppervlakte van 480,36m², en dit in functie van een totale afwaterende oppervlakte van 

12.009 m². De ontworpen infiltratievoorziening voor de beoogde verkaveling is correct 

gedimensioneerd en het voorstel voorziet in infiltratiekratten onder de wegenis.   

 

In het kader van de watertoets werd door de VMM een advies uitgebracht waarin gesteld 

wordt dat de kratten niet effectief zullen zijn en als voorwaarde wordt gesteld dat maximaal 

moet ingezet worden op infiltratie aan de oppervlakte (open buffer in de toplagen van de 

bodem, waar de hoge grondwatertafelstanden niet voorkomen). De groenzone wordt 

daartoe als een geschikte locatie aangeduid. Dit advies is niet bindend en de voorwaarden 

zijn vaag. Aquafin bracht daarnaast advies uit inzake de riolering en stelt dan weer voor om 

de hele verkaveling af te koppelen en ook voor de woningen een collectieve 

infiltratievoorziening te voorzien. Dit gaat voorbij aan de wettelijke verplichting terzake. 

Volgend op de adviezen wordt nu door de aanvrager geopteerd om de afkoppeling volgens 

een ander principe te laten plaatsvinden met enkel buffering in overgedimensioneerde 

rioolbuizen met knijpleiding.  

 

Daarmee wordt voorbijgegaan aan de optie om ook oppervlakkig te infiltreren. Hiermee 

wordt ook uitgegaan van een ander concept dat niet is voorgelegd aan de VMM. De 

beroeper stelt dat uit een laatste advies van 24 augustus 2016 van RioAct (in 

samenwerking met Aquafin) blijkt dat ook zij geen gunstig advies kunnen uitbrengen over 

het nieuwe rioleringsplan en ook daar de werkzaamheid van in vraag stellen. Dat advies is 

echter achterhaald bij het laatste advies van 13 september 2016 waaruit wel een principieel 

akkoord blijkt.  

 

Echter dient vastgesteld dat in dit advies nog wordt vooropgesteld dat een aangepast 

ontwerpplan moet worden aangeleverd omdat de ontwerpplannen die bij hen gekend zijn 

nog niet voldoen. Het in overeenstemming brengen van de aanvraag met de 

hemelwaterverordeningen (op een werkzame en optimale manier) hangt samen met de 

wegenisaanleg en de inrichting van het openbaar domein. De watertoets houdt in dat alle 

maatregelen worden genomen die de schadelijke effecten op het watersysteem maximaal 

vermijden. Het voldoen aan de hemelwaterverordening hangt samen met de aanleg van de 

wegenis en het stedenbouwkundige aspect daarvan.  

 

Naar aanleiding van de doorgevoerde wijzigingen aan het rioleringsplan werden 

aangepaste plannen aangevoerd. Deze werden voorgelegd aan de gemeenteraad en 

goedgekeurd op 29 november 2018 (zie verder onder punt d). 

 

De verplichtingen op de individuele kavels zoals bepaald in de verordening blijven hierbij 

ook onverminderd van toepassing. De voorwaarde zoals die door de gemeente werd 

vooropgesteld om  alle verhardingen in waterdoorlatende materialen op een 

waterdoorlatende fundering te voorzien kan worden bijgetreden en als voorwaarde aan de 

vergunning verbonden worden.   

 

c) De aanvraag valt onder de toepassing van de gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening op het bouwen en verkavelen van 24 juni 2010, goedgekeurd door de deputatie 
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van de provincie Vlaams Brabant op 16 september 2010 (B.S. van 8 oktober 2010). Het 

verkavelingsontwerp werd afgestemd op deze verordening. Er zijn afwijkingen gevraagd op 

deze verordening inzake de mogelijkheid tot het voorzien van platte daken voor open 

bebouwing en meergezinswoningen en inzake het voorzien van smallere kavels voor een 

aantal loten in half-open orde.  

 

Inzake de platte daken stemde de gemeente toe in een afwijking, gezien de heterogeniteit 

van de omgeving. Bij half-open en gesloten bebouwing is het niet wenselijk om tot 

verschillende dakvormen te komen binnen hetzelfde bouwblokje en kan niet aangehouden 

worden dat met een aanzet tot plat dak de aansluitende gebouwen gedwongen worden tot 

plat dak. Voor open bebouwing stelt deze problematiek zich niet. Verder is in de verkaveling 

bewust een grote heterogeniteit voorgesteld met een grote mix aan verschillende 

typologieën en ook een grote architecturale vrijheid. Gezien de complete heterogeniteit van 

de omgeving kan hiermee ook ingestemd worden.  

 

De beroepers stellen dat platte daken niet zouden beantwoorden aan de ‘landelijkheid’ van 

de plaats, maar het betreft hier niet werkelijk een landelijke omgeving en bovendien is er 

geen manifest verband tussen hellende daken en landelijkheid. De gewijzigde regelgeving 

inzake energieprestatie vereist dat tot meer compacte bouwvormen wordt gekomen. Dit 

laat zich overal gevoelen in een toenemend aantal woningen met een compacte 

hedendaagse vormentaal en veelal platte daken. Het feit dat deze bouwvorm nog niet 

veelvoorkomend is aan de omliggende straten maakt niet dat deze bouwvorm zich niet zou 

kunnen integreren in de omgeving. Bovendien kunnen er meerdere dergelijke woningen 

verwacht worden binnen de verkaveling, die toch in de eerste plaats naar binnen gericht is 

en geen directe invullingen doet aan de omliggende straten. 

 

Voor wat betreft de smallere kavels komt het neer op een afwijking van 25 cm per kavel, of 

dus kavels van 9,75 m. Dit is een heel beperkte afwijking. De gemeente achtte het 

opportuun om de afwijking niet toe te staan en een planaanpassing door te voeren die tot 

een kavel minder leidt. Dit standpunt wordt niet bijgetreden. Gezien planaanpassingen 

veelvuldig het voorwerp van aanvechtingen vormen en de afwijking ruimtelijk een 

verwaarloosbare impact heeft, is het hier meer opportuun de kavels te bewaren als 

voorgesteld en de half-open bebouwingsvorm volgens het voorgestelde plan te bewaren. 

Op een kavel van 9,75 m is het perfect mogelijk om nog een gevelbreedte van 6,75 m te 

realiseren en een woning op te bouwen die aan alle vereisten van een modern wooncomfort 

kan voldoen. De maatvoering van 10 m binnen de gemeentelijke verordening is hierin een 

vrij ruime bemating en de herschikking van de loten biedt geen ruimtelijke meerwaarde.  

 

d) De aanvraag omvat de aanleg van nieuwe wegenis. In toepassing op het art. 4.2.25. van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient bij het verlenen van een vergunning deze 

beslissing voorafgegaan te worden door den beslissing van de gemeenteraad over de zaak 

van de wegen. Dergelijke beslissing werd genomen op 25 augustus 2016. De beroeper 

geeft aan dat in de vergunning sprake is van een gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 

2016 en dat dit minstens geen duidelijkheid schept op welke basis (met welke plannen) het 

besluit nu genomen is. Hierin dient echter gesteld dat het een redactionele fout betreft 

waarbij de datum van een eerste geplande raadzitting is vermeld, zonder op die datum tot 

een besluit werd gekomen. Ondertussen werd op 29 november 2018 een navolgende 

gemeenteraadsbeslissing genomen die rekening houdt met een gewijzigd 

rioleringsontwerp. Deze beslissing heeft als voorwerp de vaststelling van de rooilijn, het 

bestek, de plannen en raming ten laste van eigenaar voor de wegenis, de rioleringswerken 

en de opening van de nieuwe wegenis. 
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Gezien de aanvraag ook alle technische plannen en bestekken omvat van de wegenis geldt 

in toepassing op art. 4.2.17 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de 

verkavelingsvergunning ook als stedenbouwkundige vergunning geldt voor de aanleg van 

de nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing ervan. In dat kader 

dient gesteld dat de gemeenteraadsbeslissing inzake de wegen dus ook betrekking heeft 

op de stedenbouwkundige handelingen die vervat zitten in de aanvraag.  

 

e) Dwars over het terrein waren verscheidene voetwegen gelegen, deels nog in gebruik. In 

toepassing op de wet over de buurtwegen (10 april 1941) werd bij besluit van de deputatie 

van 12 november 2015 een gedeeltelijke afschaffing hiervan goedgekeurd, waarbij de 

verbindingen worden verlegd naar de wegenis binnen de verkaveling. De beroepers stellen 

dat de belevingskwaliteit van deze buurtwegen daardoor niet dezelfde blijft.  

Daar dient bij opgemerkt dat het gebied bestemd is om te worden ingericht voor wonen en 

dat dit zelden op een functionele en rationele wijze kan geschieden volgens het patroon 

van de aanwezige buurtwegen. Een rationele invulling van een dergelijk gebied is prioritair 

op het behoud van de wegenis volgens hetzelfde tracé. Hier wordt de ontsluiting van het 

gebied gevrijwaard door de opname in de nieuwe wegenis en deze elementen vormden 

ook voor de deputatie beoordelingscriteria om de gedeeltelijke afschaffing toe te laten.  

 

f) In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 (BS 29 april 

2013) dient er voor de aanvraag een project-m.e.r.-screening te gebeuren (bijlage III bij het 

project-m.e.r.-besluit), gezien het een stadsontwikkelingsproject betreft en een aanleg van 

wegen. Een project-m.e.r.-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. 

 

g) De aanvraag betreft een verkaveling van meer dan een halve hectare groot en valt onder 

de toepassing van het decreet grond- en pandenbeleid. Er wordt geen sociale last meer 

opgelegd naar aanleiding van de vernietiging van dit gedeelte van het decreet. Inzake de 

bescheiden last dient gesteld dat 25 loten te tellen zijn die een oppervlakte hebben van 3 

are of minder. Dit bescheiden woonaanbod moeten gerealiseerd worden binnen een termijn 

van acht jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg. Op deze 

manier kan voldaan worden aan de artikelen 4.2.5 tot en met 4.2.8 van het decreet grond- 

en pandenbeleid. In elk geval dient de uitvoering van deze last overeenkomstig artikel 4.2.6 

§2 van het decreet grond- en pandenbeleid gewaarborgd te worden door middel van het 

verlenen van een aankoopoptie ten bate van een sociale woonorganisatie of een openbaar 

bestuur of door de storting van een afdoende financiële waarborg of een door een 

bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële waarborg. 

 

h) De beroepers kaarten ondermeer aan dat natuurwaarden zouden geschonden worden. 

In deze dient gesteld dat zich in het plangebied en zelfs op grote afstand rond het 

plangebied geen enkele bijzondere beschermingszone bevindt die noopt tot een 

natuurtoets, verscherpte natuurtoets of passende beoordeling. Uiteraard geldt wel overal 

een zorgplicht. Er wordt daarbij door de beroepers gewezen op de opname binnen de 

biologische waarderingskaart van enkele ondergeschikte percelen binnen dit gebied. De 

opname binnen deze kaart dient echter in een juist perspectief geplaatst te worden, waarbij 

de biologische waarderingskaart een instrument is dat binnen grotere planprocessen wordt 

gehanteerd en onderhevig is aan een permanente evaluatie. Behalve voor wat betreft de 

opname van eventuele kleine landschapselementen of permanente graslanden, vloeit er 

geen directe maatregel voort in het kader van een vergunningsbeleid. De kaart geeft enkel 
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aan dat bepaalde soorten werden waargenomen op een bepaalde plek en moment. Dit als 

een temporeel gegeven wanneer bv. een grond gedurende langer tijd braak ligt. Er vloeit 

in voorliggend geval geen enkele bescherming uit voort, maar de kartering kan aangewend 

worden voor beheersdoelstellingen bij de zones die wel beschermd zijn op basis van 

andere kaarten (Natura 2000, VEN,..). Zoals in MER-screening terecht wordt vooropgesteld 

is de schade voor het milieu verwaarloosbaar door de verwezenlijking van de gewenste 

bestemming van deze gronden, waarvan geen enkele als ‘zeer waardevol’ is 

geïnventariseerd. 

 

i) De invulling van het gebied wordt door de beroepers principieel in vraag gesteld, en 

daarnaast wordt ook de dichtheid in vraag gesteld. Hier dient nochtans gesteld dat het 

betrokken vol rode woongebied aansluit bij de kern van Pamel en dat Pamel het hoofddorp 

is van de gemeente Roosdaal. In deze kern bevinden zich een aantal voorzieningen zoals 

behalve de kerk en het administratief centrum ook scholen, een woonzorgcentrum, een 

ondersteunend handelsapparaat, horeca en diensten. Deze kern wordt ontsloten met het 

openbaar vervoer. De hoofddorpen van de gemeentes zijn bij uitstek bedoeld om het wonen 

te bundelen en voorkomt het aansnijden van de landelijke open ruimte buiten deze kernen.  

 

Artikel 4.3.1. § 2 van de VCRO voegde dienaangaande op 1 januari 2019 ook een belangrijk 

ruimtelijk beoordelingscriterium in, zijnde de bijdrage aan het ruimtelijk rendement. Dit in 

zoverre dit gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de 

rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is. Uit de voorgaande 

weergave van het bestaande ontsluitings- en uitrustingsniveau blijkt dat dit te 

verantwoorden is en het hier dus zelfs zou indruisen tegen een goede ruimtelijke ordening 

om naar een lagere dichtheid te gaan of de gronden niet aan te snijden. 

 

Inzake het betrokken binnengebied is een situatie ontstaan dat dit een groene 

gebruiksruimte is gebleven, vlot toegankelijk voor de zwakke weggebruiker en door de 

versnippering over zeer veel eigendommen lang gevrijwaard werd. Dit laatste maakt dat dit 

groene rustpunt voor de omwonenden als een opportuniteit wordt gezien om een publieke 

groene long te gaan bestendigen op deze plaats. Deze opportuniteit heeft echter geen 

beleidsmatige ondersteuning.  

 

De vastgestelde bestemming als woongebied in het gewestplan is onverminderd van 

toepassing en kan niet op een gerechtvaardigde manier toelaten een zachtere park- of 

natuurbestemming af te dwingen. Slechts met een planologisch initiatief kan een ander 

uitgangspunt aangenomen worden. Op deze plaats is er een functionele inpasbaarheid van 

het wonen in de bestaande woonomgeving. De betrokken gronden maken deel uit van de 

bestaande juridische voorraad aan bouwgrond en elke omliggende bewoner werd 

verondersteld te weten dat de invulling van het gebied de uiteindelijke doelstelling is voor 

de plaats. Bij de invulling van het terrein kan hooguit verwacht worden dat de bestaande 

groene en natuurlijke waarden van het terrein zoveel mogelijk intact worden gelaten en in 

een aangepaste bebouwingsvorm wordt voorzien, volgens de beoordelingscriteria zoals 

opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

In die zin citeert één van de beroepers verkeerdelijk de doelstelling voor ‘open kamers’ 

binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De aanvraag is binnen dit structuurplan 

gelegen in een ‘tijdelijke open kamer’, waarvoor een volledig ander toekomstperspectief 

wordt geschetst dan voor de gewone open kamers. Met name is dit een gebied dat in eerste 

instantie als groene ruimte dient worden bewaard maar in een later stadium kan worden 

ontwikkeld. Aan deze ontwikkeling wordt dan als randvoorwaarde verbonden dat er een 

uitgewerkt totaalconcept moet zijn dat een evenwicht doet ontstaan tussen de dichtheid, 
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doorgankelijkheid en het groen karakter van de plaats. Deze optie binnen het structuurplan 

werd niet doorvertaald in een uitvoeringsplan en er zijn geen termijnen vastgesteld inzake 

de ‘eerste’ bestemming en de ‘latere’ bestemming, het structuurplan werd goedgekeurd in 

2005.  

 

In zoverre een structuurplan op zich al geen beoordelingsgrond mag zijn komt ook uit dit 

structuurplan niet duidelijk een beleidstendens naar voren die het betrokken gebied als 

definitief te vrijwaren vooropstelt. In zoverre er randvoorwaarden werden gesteld inzake de 

doorwaardbaarheid en doorgroening, maakt dit sowieso deel uit van de aandachtspunten 

inzake een goede ruimtelijke ordening zoals die in elke beoordeling dienen betrokken te 

worden. De afstand van de kerk tot de rand van het plangebied bedraagt minder dan 300 

m. De scholen, het handelsapparaat en de horeca, de ondersteunende parkeerruimtes, zijn 

gelegen in de omgeving van deze kern en binnen de normale wandelafstand. De plaats 

kan nog beschouwd worden als een kernlocatie. De stroken die als definitieve ‘open kamer’ 

zijn ingekleurd ten oosten van de kern zijn beide woonuitbreidingsgebieden. Dergelijke 

gebieden behoeven dan ook een planningsinitiatief en kunnen dan ook gemakkelijker van 

verdere ontwikkelingen gevrijwaard worden.  

 

Vandaag kan slechts gesteld worden dat de invulling als woongebied en inrichting tot 

woongebied niet achterhaald is en nergens de intentie uit blijkt tot een planologisch initiatief 

die een zachte bestemming zou gaan consolideren. Wel integendeel is ze in te passen 

binnen de tendenzen naar verdichting in de bestaande kernen.  

 

Inzake de dichtheid die wordt voorgesteld van ca. 26 woningen per ha kan opgemerkt 

worden dat deze hoger is dan in het omliggende woonweefsel (ca. 10 woningen per ha), 

maar dat dit geen overdreven dichtheid is in het kader van de algemene tendens naar een 

zuinig grondgebruik en de ligging in het hoofdkern van de gemeente op kleine afstand van 

alle voorzieningen en bediend door twee buslijnen (Brussel-Ninove en Pamel-Essene), op 

minder dan 5 km van een treinstation. Het betreft geen kern in het buitengebied zoals door 

de beroepers wordt vooropgesteld.  

 

j) Inzake de inrichting van de verkaveling dient opgemerkt dat voldoende aandacht is 

besteed aan de doorkruising van het gebied met wegenis voor de zachte weggebruiker en 

dat een zekere inspanning is geleverd om te voorzien in publiek groen. In het bestek komt 

een heel aantal bomen voor (1 eik, 20 essen, 6 elzen, 14 winterlindes). Deze komen 

volgens het wegenisplan verspreid over het plangebied voor. Aan de gangbare minimale 

vereisten inzake de stedenbouwtechnische aspecten van de aanvraag is voldaan. De 

ontwerpregels rond bouwvrije stroken, achteruitbouwstroken en tuinstroken zijn 

gerespecteerd en kaderen ook nagenoeg geheel in wat volgens de verordening is 

vastgelegd. Er is een diversiteit in het aanbod zodat er ook een sociale mix zal bekomen 

worden. De vekavelingsvoorschriften zijn zeer ver uitgewerkt naar analogie van een 

uitvoeringsplan.  

 

k) Een belangrijk onderdeel van de beroepen is gestoeld op de mobiliteitsafwikkeling van 

het project, zijnde zowel de toenemende vervoersbeweging en de impact hiervan, de 

verkeersveiligheidsaspecten en de wijze waarop de parkeerbehoefte al dan niet afdoende 

wordt opgevangen. 

 

Gezien de ondergrens van 250 woningen voor de opmaak van een MOBER niet wordt 

gehaald kan aangenomen worden dat de mobiliteitseffecten op de omgeving bij voorbaat 

(in elke omgeving) als laag worden ingeschat. Evenmin wordt het richtingaangevend aantal 

van 100 woningen gehaald voor de opmaak van een mobiliteitsscreening. Niettemin wordt 
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in de verantwoordingsnota bij de aanvraag een inschatting gemaakt van de effecten op de 

omgeving. Dit gaat uit van een piekbelasting bij de ochtendspits als vanuit elke woning één 

auto zou vertrekken en een iets meer verspreide avondspits, dit gelijk te verdelen op de 

omliggende assen van de verbindende wegenis.  

 

De beroepers stellen dat deze berekening niet correct is en er meer vervoersbewegingen 

zullen zijn, maar daar staat tegenover dat de aanvrager dit ook niet voorhoudt. De 

aanvrager gaat enkel uit van een extreme piekuurbelasting waarbij vanaf elke woning één 

auto zou vertrekken. Het is gebruikelijk om de piekuurbelasting als uitgangspunt te nemen, 

maar dit is zelfs een zeer grote overschatting. Wetende dat de Vlaming gemiddeld 2,7 

verplaatsingen per dag doet, waarvan gemiddeld slechts ca. 16% tijdens het piekuur en dit 

dan in de betrokken lokale situatie met scholen en bushaltes op wandelafstand en een 

station op fietsafstand zal deze piekuurbelasing nog veel lager liggen.  

 

De verkavelingswegenis geeft uit op de Brusselstraat en de Keerstraat (N207), beide 

wegen maken deel uit van een lokale verbindingsweg tussen kernen. Voor dergelijke 

tweevaksbanen geldt dat deze een capaciteit hebben van ca. 1000 PAE 

(personenwagenequivalent) en in functie van de leefbaarheid een bovengrens van 650 

PAE kan gehanteerd worden (kengetallen mobiliteitsacademie). Op deze wegen geven 

veel ontsluitende lokale wegen uit. Het is niet aan de vergunningverlenende overheid om 

een doorgedreven mobiliteitsstudie door te voeren tot op niveau van dit perceel voor een 

project waarbij dit niet opgelegd is, maar een ruwe inschatting van hooguit enkele tientallen 

bijkomende wagens tijdens de spitsuren laat toe te besluiten dat dat de omliggende 

wegenis dit zeker aankan.  De draagkracht van de omgeving inzake de verkeersbelasting 

is zeker groot genoeg, ook wanneer nog een volgende (kleinere) verkavelingsfase zou 

volgen. 

 

Inzake de verkeersveiligheid wordt vooral gewezen op de situatie aan de Keerstraat, met 

een bocht. Hier dient echter gesteld dat het om een vrij wijde buitenbocht gaat van de 

Keerstraat en in dat geval er geen probleem is te verwachten inzake zichtbaarheid. Ook 

kan verwacht worden dat de ontsluiting naar de Brusselstraat vaker zal gebruikt worden in 

de richting van de tewerkstellingspool Brussel en de voorzieningen van de kern zelf (school 

enz…).   

 

Voor wat betreft de parkeervoorzieningen is gerekend met een factor van 1,5 wagens per 

huishouden. De beroeper stelt dat een factor 1,7 meer gepast zou zijn. Nochtans bedraagt 

het Vlaamse gemiddelde slechts 1,3 en gaat het hier veelal om bescheiden woningen op 

een goed ontsloten plaats. Er is geen reden om aan te nemen dat de betrokken verkaveling 

een uitzonderlijk hoog wagenbezit zou genereren. Gezien de verkaveling bediend wordt 

met twee lange insteekwegen vanaf wegenis zonder naastliggende parkeerstroken is een 

afwenteling van de parkeerbehoefte op de omliggende wegenis niet aan de orde en heeft 

de aanvrager er geen enkel belang bij om de parkeervoorzieningen te onderdimensioneren. 

De verkavelingsvoorschriften voorzien in de mogelijkheden om op eigen terrein te parkeren 

en in het wegenisontwerp is ook de nodige ruimte voorhanden.  

 

l) In toepassing op art. 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(beoordelingsgronden) kunnen geen opmerkingen gemaakt worden inzake gezondheid, 

gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. Evenmin zijn er cultuurhistorische aspecten 

die wegen op de beoordeling. Inzake de visueel-vormelijke elementen zullen de 

navolgende stedenbouwkundige aanvragen determinerend zijn. Ondergeschikt kan 

ingegaan worden op het bezwaar dat werd geuit inzake de bomenrij aan de zijde van de 

navolgende fase in de verkaveling in het noordwesten. Dit kan worden bijgetreden gezien 



 

RvVb - 11  

deze bomen te dicht bij de bouwzones zouden komen en de optimale ontwikkeling 

verhindert. De voorwaarde van de gemeente om hier slechts een haag aan te planten kan 

worden bijgetreden. 

 

 

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning, om 

volgende redenen: 

- de aanvraag voldoet aan de planologische bestemmingsbepalingen voor het 

woongebied; 

- de aangevraagde dichtheid is gepast op deze goed ontsloten kernlocatie met een 

goed uitrustingsniveau en voldoet aan het toetsingscriterium van het ruimtelijk 

rendement; 

- er is voorzien in een vermenging van woningen van diverse afmetingen op percelen 

van verschillende grootte zodat een goede sociale mix zal bekomen worden; 

- de meergezinswoningen zijn bescheiden opgevat en in de kern van het nieuw te 

ontwikkelen gebied, zodat er een overgang is naar wat kenmerkend is voor de 

omliggende kern; 

- de schaal van de woningen met twee bouwlagen is in overeenstemming met de 

omgeving; 

- er is een inspanning geleverd om te voorzien in een voldoende groot publiek 

domein dat publiek groen toelaat; 

- de doorwaadbaarheid van het gebied is gewaarborgd door de verschillende paden 

voor trage weggebruikers; 

- de diversiteit in de architectuur, inclusief de afwijking op de gemeentelijke 

verordening inzake de mogelijkheid tot platte daken, is te verantwoorden in de 

betrokken zeer heterogeen opgebouwde omgeving; 

- de rij loten voor half-open bebouwing met een breedte van 9,75 m laten een 

volwaardige bebouwing toe, zodat een afwijking op de gemeentelijke 

bouwverordening in toepassing op art. 4.4.1. te verantwoorden is. 

 

Na het verslag gehoord te hebben van Tom Dehaene, als lid van de deputatie, beslist de 

deputatie: 

  

BESLUIT 

 

1. De beroepen ingediend door Renald Wauters-Lydia Steppe, Kwinkeleer 42, 1760 

Roosdaal, derde en door Pieter Jongbloet, advocaat, Jan Jacobsplein 5, 1000 Brussel 

namens Hilde Haelterman-Joris De Smedt-Geert De Mulder, derde tegen de vergunning 

met voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal van 26 

september 2016 ontvankelijk te verklaren; 

2. De aanvraag ingediend door Weyne Projects bvba, Franslaan 59 bus 1, 8620 

Nieuwpoort inzake het bouwen van 62 eengezinswoningen en 5 meergezinswoningen met 

nieuwe wegenaanleg, gelegen binnengebied Korenbloem te Roosdaal, kadastraal bekend: 

afdeling 1, sectie C, perceelnummers 629s, 629r, 642f, 644k, 644l, 645d, 645c, 646b, 647d, 

648f, 648g/2, 648e, 649c, 650d/2, 650e, 650f, 650g, 650h, 652d, 652e, 653a,653c/2, 

653d/2, 654b, 654g/2, 654h/2, 655c, 691a, 691b, 692, 693, 694d te vergunnen met 

volgende voorwaarden:  

- de wegenis en de nutsleidingen worden uitgevoerd conform het aangepaste plan 

zoals voorgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 november 2018; 

- de inrichting van de zone 6 in de verkaveling dient te voldoen aan de gewestelijke 

hemelwaterverordening zoals die van toepassing is op verkavelingen met aanleg van 
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wegenis. De voorzieningen daartoe worden opgenomen in de stedenbouwkundige 

aanvraag voor de aanleg van het openbaar domein; 

- alle verhardingen worden conform de provinciale stedenbouwkundige verordening 

waterdoorlatend of ter plaatse afwaterend voorzien; 

- de zone 6 van de verkaveling wordt na realisatie gratis afgestaan aan de gemeente 

om ingelijfd te worden in het openbaar domein; 

- de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften worden nageleefd;  

- de voorwaarden uit de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

worden stipt nageleefd (als bijlage); 

- de adviezen en reglementen van de nutsmaatschappijen worden nageleefd;  

- het advies van de brandweer van 25 mei 2016 wordt nageleefd. 

…” 

 

Dit 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 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van artikel 4.2.25 VCRO. Ze stellen dat de 

bestreden beslissing niet is voorafgegaan door een rechtmatig besluit van de gemeenteraad over 

de zaak van de wegen en verwijzen naar artikel 4.2.25 VCRO. Ze betogen dat de gemeenteraad 

over de actuele plannen nooit enige werkelijke beoordeling heeft gemaakt en verzoeken om de 

behandeling van onderliggend beroep uit te stellen tot de Raad van State zich heeft kunnen 

uitspreken over de wettigheid van dit besluit. 

 

De verwerende partij repliceert dat ze in de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld dat een 

gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen werd genomen op 29 november 2018, 

gebaseerd op de recentste plannen. 

 

De tussenkomende partij werpt op dat het middel onontvankelijk is. De verzoekende partijen  

betogen enkel dat de beslissing van de gemeenteraad over de zaak van de wegen ‘onrechtmatig’ 

zou zijn, waarbij zij verwijzen naar een procedure tot nietigverklaring bij de Raad van State, maar 

dat ze niet uiteenzetten om welke redenen de beslissing van de gemeenteraad ‘onrechtmatig’ zou 

zijn. Ze stellen dat zij zich in die omstandigheden niet op nuttige wijze kunnen verdedigen. Ze 

wijzen er ook op dat de Raad van State bij arrest nr. 246.231 van 29 november 2019 het beroep 

van de rol heeft geschrapt. De tussenkomende partij stelt verder dat het middel ook ongegrond is, 

waarbij ze eveneens verwijzen naar de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2018 waarin 
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een nieuwe beslissing genomen over het wegenisdossier, met daarin het gewijzigde 

rioleringsconcept. Ze stelt  dat de beslissing van de gemeenteraad geacht wordt wettig te zijn en 

dat het instellen van een vernietigingsberoep niets wijzigt aan het zogenaamde “privilège du 

préalable”. 

 

De verzoekende partijen dupliceren dat de Raad van State de zaak over de onwettigheid van het 

betrokken gemeenteraadsbesluit heeft geschrapt van de rol en dat ze thans verzoeken om dit 

besluit met toepassing van artikel 159 van de grondwet onwettig te verklaren en het bestreden 

besluit te vernietigen wegens schending van artikel 4.2.25 VCRO én de 

bevoegdheidsoverschrijding die hiermee gepaard gaat. Het middel is van openbare orde wegens 

de overschrijding van bevoegdheid en kan daardoor in elke stand van het geding worden 

opgeworpen.  

 

In het aangepast middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 4.2.25 

VCRO, en het verbod op bevoegdheidsoverschrijding. Ze betogen dat het bestreden besluit steunt 

op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2018, maar dat er geen nieuw openbaar onderzoek 

werd gehouden waarbinnen het betrokken publiek haar standpunt kenbaar kon maken over de 

gewijzigde plannen. Ze verwijzen naar het eerder vernietigingsarrest van de Raad nr. 

RvVb/A/1819/0191 van 16 oktober 2018 waarin werd geoordeeld dat het plan dat werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 augustus 2016 nadien gewijzigd werd. Ze voeren 

verder aan dat overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende 

de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, 

verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging (hierna: Besluit Openbare 

Onderzoeken) een openbaar onderzoek dient te worden georganiseerd voor 

verkavelingsvergunningen en dat, indien deze wegenissen bevat, de gemeenteraad een 

gemotiveerd besluit over de zaak van de wegen moet nemen en daarbij rekening moet houden met 

de in het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren. In onderliggende zaak was het voor de 

gemeenteraad onmogelijk om te voldoen aan deze verplichting omdat er geen openbaar onderzoek 

werd gehouden over de aangepaste plannen. De verwerende partij kan niet voorhouden dat de 

wijzigingen niet betekenisvol zouden zijn, ten eerste omwille van de aard van de wijziging en ten 

tweede omwille van het feit dat zij anders geen nieuwe beslissing had genomen. De gewijzigde 

plannen raken aan de elementen die volgens het Verdrag van Aarhus bekend gemaakt moeten 

worden. Ze hebben betrekking op de afwateringsproblematiek en de eventuele beteugeling van de 

problemen inzake afwatering voor de omgeving, een aspect waar het betrokken publiek op zijn 

minst haar opmerkingen over moet kunnen bekend maken. De verwerende partij doet ten onrechte 

alsof er geen gewijzigde plannen zijn waarmee zij het gezag van gewijsde miskent van het arrest 

dd. 16 oktober 2018. De verzoekende partijen wijzen er verder nog op dat in het 

gemeenteraadsbesluit van 29 november 2018 wordt verwezen naar de toepassing van het decreet 

van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (hierna: Rooilijnendecreet) en 

dat volgens artikel 4 van dit decreet is “De procedure voor het totstandkomen van rooilijnplannen 

is ook van toepassing op het wijzigen ervan”. Het gemeenteraadsbesluit heeft betrekking op 

wijzigingen, die niet beperkt zijn tot details, maar op essentieel elementen, met name de wijze 

waarop de afwateringsproblematiek van de nieuwe wegenis dient te worden aangepakt. Ze voeren 

aan dat de verwerende partij nalaat een beoordeling te maken over deze cruciale wijzigingen. 

Hoewel zij het werkelijke voorwerp betreft van de beslissing wordt er zelfs geen melding van 

gemaakt, laat staan dat kenbaar wordt gemaakt waarom de ‘nieuwe oplossing’  de voorkeur zou 

dragen en wel afdoende zou zijn gelet op eerder negatieve adviezen. Ze verwijzen ook nog naar 

artikel 9 Rooilijnendecreet, volgens hetwelk een openbaar onderzoek moet worden georganiseerd 

voor de realisatie van een gemeentelijk rooilijn.  De verzoekende partijen wijzen er ook nog op dat 

volgens rechtspraak van de Raad van State een gemeenteraadsbesluit over de zaak van de wegen 

niet onder de toepassing valt van de formele motiveringswet, maar wel onder de toepassing van 

de motiveringsplicht op grond van artikel 10 Besluit Openbare Onderzoeken en deze 
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motiveringsplicht minstens omvat dat duidelijk de met de zaak van de wegen verband houdende 

redenen worden uiteengezet. De verzoekende partijen betogen dat er geen motieven worden 

kenbaar gemaakt waaruit kan afgeleid worden welke de concrete wijzigingen aan de plannen zijn 

en waarom deze verkieselijk en vergunbaar zouden zijn en de redenen waarop het 

gemeenteraadsbesluit van 29 november 2018 is gesteund volstrekt ontbreken. 

 

In haar aanvullende nota stelt de verwerende partij dat er geen sprake is van enige 

bevoegdheidsoverschrijding. Er dient geen nieuw openbaar onderzoek te worden georganiseerd 

voor de wijzigingen die werden aangebracht aan de plannen met betrekking tot de wegenis. De 

aanpassingen betreffen immers beperkte wijzigingen aan bijkomstigheden van de weg, zijnde 

kleine aanpassingen aan de afwatering van de weg. Er is er een wettig wegenisbesluit van 29 

november 2018, dat nog steeds voorligt en niet vernietigd werd door de Raad van State. Dit middel 

is geen middel van openbare orde: er is geen bevoegdheidsoverschrijding en het middel had reeds 

eerder in de procedure kunnen worden opgeworpen. 

 

Ook in de aanvullende nota van de tussenkomende partij wordt benadrukt dat de verzoekende 

partijen de nieuwe wending die zij aan het middel geven reeds eerder in de procedure konden 

aanvoeren. Zij ziet ook niet in welke bevoegdheidsoverschrijding er voorligt. Er wordt niet betwist 

dat de gemeenteraad de bevoegde overheid is voor de zaak van de wegen en dat die 

gemeenteraad een beslissing heeft genomen over de zaak van de wegen. Als er al een 

wettigheidsprobleem zou zijn met de beslissing van de gemeenteraad dan betreft dat geen 

bevoegdheidsprobleem. Zij stelt zich ook vragen over het belang dat de verzoekende partijen bij 

dit gewijzigd middel hebben. De wettigheidskritiek gaat over louter technische aanpassingen aan 

de plannen voor het rioleringsstelsel. Op geen enkele manier werpen verzoekende partijen op dat 

die technische aanpassingen een negatief effect zouden hebben op de waterhuishouding. Het is 

onduidelijk welk nadeel de verzoekende partijen hebben bij de technische planaanpassing van de 

riolering of welk voordeel de verzoekende partijen nastreven met hun kritiek op die technische 

planaanpassing. Ten gronde blijkt uit de bestreden beslissing, het verslag van de provinciale 

stedenbouwkundige ambtenaar en de gemeenteraadsbeslissing dat er een nieuwe beslissing werd 

genomen over het gewijzigde rioleringsconcept. De gemeenteraad heeft de actuele plannen 

beoordeeld. De wijziging aan het rioleringsstelsel vormt een toegelaten planaanpassing, minstens 

maken de verzoekende partijen niet aannemelijk op welke wijze er niet zou zijn voldaan aan de 

voorwaarden uit artikel 4.3.1, § 1, tweede lid VCRO. 

 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In de wederantwoordnota voeren de verzoekende partijen een “aangepast” middel aan. In de mate 

dat de verzoekende partijen bevoegdheidsoverschrijding aanvoeren en stellen dat de nieuwe 

beslissing van de gemeenteraad van 29 november 2018 over de zaak van wegen niet is 

voorafgegaan door een nieuw openbaar onderzoek, waarbij de aangepaste plannen ter inzage 

lagen, is er sprake van een nieuw middel. In het verzoekschrift was het middel immers beperkt tot 

de stelling dat de gemeenteraad over de actuele plannen nooit enige werkelijke beoordeling heeft 

gemaakt en het verzoek om de behandeling van onderliggend beroep uit te stellen tot de Raad van 

State zich heeft kunnen uitspreken over de wettigheid van dit besluit. Inmiddels blijkt dat de Raad 

van State het beroep van de verzoekende partijen van de rol heeft geschrapt. 

 

De verzoekende partijen betogen dat het “aangepast” middel een middel is dat raakt aan de 

openbare orde. Ze stellen dat de verwerende partij haar bevoegdheid heeft overschreden bij 

gebreke aan een rechtmatig besluit over de zaak van de wegen. 
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2. 

Uit de artikelen 2, lid 1 en 42, §§1 en 2 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals van toepassing 

op het ogenblik van de bestreden beslissing, beschikt de gemeenteraad over de volheid van 

bevoegdheid in aangelegenheden van gemeentelijk belang, waaronder de zaak van de wegen 

bedoeld in artikel 4.2.25 VCRO. 

 

Artikel 4.2.25 VCRO bepaalt: 

 

“Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 

beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat 

de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak 

van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt 

over de vergunningsaanvraag. 

 

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen 

over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of 

de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing 

over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig 

dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.” 

 

Uit voormelde bepaling volgt dat een vergunningsaanvraag die gepaard gaat met 

wegeniswerken/nieuwe wegenis niet kan worden verleend indien voorafgaand geen gunstige 

beslissing voorligt van de gemeenteraad inzake de zaak van de wegen. Onder de ‘zaak van de 

wegen’ wordt het bepalen van het tracé van wegen, alsook de uitrusting ervan verstaan.  

 

Uit het voorgaande volgt dat, wanneer een verkaveling de aanleg van wegen omvat waarover de 

gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, het vergunningverlenend bestuursorgaan niet 

bevoegd is om een verkavelingsvergunning te verlenen vooraleer de gemeenteraad een beslissing 

over de zaak van de wegen heeft genomen. 

 

In het ‘aangepast middel’ wordt niet betwist dat de gemeenteraad voorafgaandelijk een beslissing 

over de zaak van de wegen heeft genomen, maar wordt enkel de wettigheid betwist van deze 

gemeenteraadsbeslissing. De verzoekende partijen gaan er derhalve ten onrechte van uit dat er 

sprake is van bevoegdheidsoverschrijding. Er kan dus niet aangenomen worden, zoals de 

verzoekende partijen voorhouden, dat het nieuw middel de openbare orde raakt. Een nieuw middel 

dat voor het eerst aangevoerd worden in de wederantwoordnota en niet de openbare orde raakt, 

is niet ontvankelijk. 

 

Het middel wordt verworpen. 

B. Tweede middel  

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen voeren de schending van artikel 8 t decreet van 18 juli 2003 betreffende 

het integraal waterbeleid (hierna: DIWB), van artikel 12 gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 

en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (hierna: Hemelwaterverordening), van de 

artikelen 2 en 3 wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: 

Motiveringswet) en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het 

zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel. 
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Ze zetten uiteen dat uit de overwegingen van het bestreden besluit niet kan worden afgeleid of de 

aanvraag voldoet aan de Hemelwaterverordening. Er wordt in de bestreden beslissing gesteld dat 

de oorspronkelijke plannen niet voldoen aan de Hemelwaterverordening, anders zouden 

aangepaste plannen niet nodig zijn. Ook wordt het voorstel van de aanvrager schijnbaar 

afgewezen. De verwerende partij maakt een opsomming van alle problemen bij de initiële en 

gewijzigde plannen om vervolgens te besluiten dat het voldoen aan de Hemelwaterverordening 

samen zou hangen met de aanleg van de wegenis en het stedenbouwkundig aspect daarvan en 

verwijst daarvoor naar het gemeenteraadsbesluit dd. 29 november 2018. Nergens in het bestreden 

besluit wordt uiteengezet waarom de aanvraag nu wel plots zou voldoen aan de 

Hemelwaterverordening. Bovendien is die motivering ook niet terug te vinden in het 

gemeenteraadsbesluit van 29 november 2018. De watertoets moet bij de beoordeling van de 

verkavelingsvergunning gebeuren en kan niet achteraf plaatsvinden, zoals voorgesteld door de 

provinciale ambtenaar en de verwerende partij. Volgens de formele motiveringswet en het 

motiveringsbeginsel moet het op zijn minst mogelijk zijn voor derden om te achterhalen wat het 

concrete standpunt is van de vergunningverlenende overheid. 

 

De verwerende partij repliceert dat in de bestreden beslissing vastgesteld wordt dat de aanvraag 

wel degelijk aan de verplichting uit artikel 12 Hemelwaterverordening voldoet. De aanvraag voorziet 

immers in de plaatsing van een collectieve infiltratie en/of voorziening met een totale inhoud van 

388.000 liter en een totale oppervlakte van 480,36 m², en dit in functie van een totale afwaterende 

oppervlakte van 12.009 m².  

 

De tussenkomende partij wijst er op dat het projectgebied niet in overstromingsgevoelig gebied is 

gelegen, dat het aanvraagdossier een hydraulische studie omvat die werd opgesteld om de 

dimensionering van de riolering en de waterbuffering te berekenen. Teneinde tegemoet te komen 

aan de verschillende opeenvolgende adviezen werden een aantal wijzigingen doorgevoerd met 

betrekking tot het rioleringsconcept. Tijdens de administratieve procedure heeft tussenkomende 

partij op 30 januari 2017 een nota ingediend bij verwerende partij, waarin is uiteengezet dat de 

bodem niet geschikt is voor infiltratie, zodat er – overeenkomstig artikel 13 van de 

Hemelwaterverordening – een afwijking kan worden toestaan van de verplichtingen uit deze 

verordening. Tevens werd in deze nota het gewijzigde rioleringsconcept nader toegelicht. Het 

vernietigingsarrest is niet ingegaan op de beoordeling door verwerende partij. De Raad heeft de 

beslissing van 2 februari 2017 vernietigd omdat de gemeenteraad geen (nieuwe) beslissing had 

genomen omtrent het finale concept van de in de verkaveling voorziene wegenis. Uit de 

bewoordingen van het vernietigingsarrest blijkt dat het probleem van afwatering van de nieuwe 

wegenis  tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. Uit de historiek van het dossier, het 

administratief dossier (adviezen, nota tussenkomende partij en verslag(en) provinciale ambtenaar) 

en de bestreden beslissing volgt dat de kritiek van verzoekende partijen elke grondslag mist. 

Verzoekende partijen beperken zich overigens tot het opsommen van enkele algemeenheden en 

het selectief citeren van enkele passages uit de bestreden beslissing. Zij tonen evenwel geenszins 

aan dat het aangevraagde project een significant (negatief) effect zou hebben op de 

waterhuishouding en de watertoets niet zou doorstaan. Specifiek wat de afwatering van de wegenis 

betreft, moet overigens worden vastgesteld dat verwerende partij niet bevoegd was om hieromtrent 

te oordelen. Die beoordeling behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, zoals Uw Raad 

reeds heeft vastgesteld in het vernietigingsarrest dat aanleiding heeft gegeven tot de bestreden 

(herstel)beslissing.  

 

De verzoekende partijen repliceren dat in het middel duidelijk wordt uiteengezet dat het bestreden 

besluit een opsomming is van alle problemen die zich manifesteerden gedurende de 

aanvraagprocedure, doch dat nergens uit blijkt welke antwoorden worden geboden en op welke 

wijze de aanvraag nu uiteindelijk zou voldoen aan de betrokken normen. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

Uit artikel 8, §1 DIWB volgt dat een vergunningverlenende overheid er zorg voor moet dragen, door 

het weigeren van de vergunning of door het opleggen van gepaste voorwaarden, dat geen 

schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het 

schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van 

hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. 

 

Artikel 8, §2, tweede lid DIWB bepaalt dat de beslissing die de overheid neemt in het kader van § 

1 wordt gemotiveerd, waarbij in elk geval rekening wordt gehouden met de relevante doelstellingen 

en beginselen van het integraal waterbeleid. 

 

De hiervoor aangehaalde bepalingen betekenen, onder meer, dat de verwerende partij bij het 

beoordelen van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning dient 

te onderzoeken of het aangevraagde een “schadelijk effect” kan hebben en, indien dit het geval is, 

of dit door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk kan worden beperkt of hersteld. 

Bovendien moet de vergunningsbeslissing een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat dit 

onderzoek is gevoerd. 

 

Uit de memorie van toelichting bij het DIWB (Parl.St. Vl.Parl. 2002-2003, nr. 1730/1, 25) blijkt dat 

de motiveringsverplichting werd ingevoerd “om te benadrukken dat de beslissingen (...) moeten 

worden getoetst vanuit de doelstellingen en beginselen van integraal waterbeleid”. 

 

2. 

De relevante overwegingen over de watertoets in de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“… 

b) Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 

algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde 

verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de 

eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen 

worden ingeschat. Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige 

zone. Er dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake 

overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging. 

 

De voorliggende verkavelingsaanvraag omvat de aanleg van nieuwe wegenis. Deze 

toename aan verharde oppervlakte zal ter plaatse leiden tot een vermindering van de 

infiltratiecapaciteit van de bodem.  

 

Overeenkomstig artikel 12 van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater kan een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden 

aangelegd alleen verleend worden als voorzien is in de plaatsing van collectieve 

voorzieningen voor infiltratie of buffering die voldoen aan de bepalingen van artikel 10 en 

11. Voor de berekening van de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorziening moet 

hierbij uitgegaan worden van de oppervlakte van de aan te sluiten wegverharding 

vermeerderd met 80 m² per kavel binnen de verkaveling.  

 

De voorliggende aanvraag voorziet volgens de initiële aanvraag in de plaatsing van een 

collectieve infiltratievoorziening met een totale inhoud van 388.000 l en een totale 
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oppervlakte van 480,36m², en dit in functie van een totale afwaterende oppervlakte van 

12.009 m². De ontworpen infiltratievoorziening voor de beoogde verkaveling is correct 

gedimensioneerd en het voorstel voorziet in infiltratiekratten onder de wegenis.   

 

In het kader van de watertoets werd door de VMM een advies uitgebracht waarin gesteld 

wordt dat de kratten niet effectief zullen zijn en als voorwaarde wordt gesteld dat maximaal 

moet ingezet worden op infiltratie aan de oppervlakte (open buffer in de toplagen van de 

bodem, waar de hoge grondwatertafelstanden niet voorkomen). De groenzone wordt 

daartoe als een geschikte locatie aangeduid. Dit advies is niet bindend en de voorwaarden 

zijn vaag. Aquafin bracht daarnaast advies uit inzake de riolering en stelt dan weer voor om 

de hele verkaveling af te koppelen en ook voor de woningen een collectieve 

infiltratievoorziening te voorzien. Dit gaat voorbij aan de wettelijke verplichting terzake. 

Volgend op de adviezen wordt nu door de aanvrager geopteerd om de afkoppeling volgens 

een ander principe te laten plaatsvinden met enkel buffering in overgedimensioneerde 

rioolbuizen met knijpleiding.  

 

Daarmee wordt voorbijgegaan aan de optie om ook oppervlakkig te infiltreren. Hiermee 

wordt ook uitgegaan van een ander concept dat niet is voorgelegd aan de VMM. De 

beroeper stelt dat uit een laatste advies van 24 augustus 2016 van RioAct (in 

samenwerking met Aquafin) blijkt dat ook zij geen gunstig advies kunnen uitbrengen over 

het nieuwe rioleringsplan en ook daar de werkzaamheid van in vraag stellen. Dat advies is 

echter achterhaald bij het laatste advies van 13 september 2016 waaruit wel een principieel 

akkoord blijkt.  

 

Echter dient vastgesteld dat in dit advies nog wordt vooropgesteld dat een aangepast 

ontwerpplan moet worden aangeleverd omdat de ontwerpplannen die bij hen gekend zijn 

nog niet voldoen. Het in overeenstemming brengen van de aanvraag met de 

hemelwaterverordeningen (op een werkzame en optimale manier) hangt samen met de 

wegenisaanleg en de inrichting van het openbaar domein. De watertoets houdt in dat alle 

maatregelen worden genomen die de schadelijke effecten op het watersysteem maximaal 

vermijden. Het voldoen aan de hemelwaterverordening hangt samen met de aanleg van de 

wegenis en het stedenbouwkundige aspect daarvan.  

 

Naar aanleiding van de doorgevoerde wijzigingen aan het rioleringsplan werden 

aangepaste plannen aangevoerd. Deze werden voorgelegd aan de gemeenteraad en 

goedgekeurd op 29 november 2018 (zie verder onder punt d). 

 

De verplichtingen op de individuele kavels zoals bepaald in de verordening blijven hierbij 

ook onverminderd van toepassing. De voorwaarde zoals die door de gemeente werd 

vooropgesteld om alle verhardingen in waterdoorlatende materialen op een 

waterdoorlatende fundering te voorzien kan worden bijgetreden en als voorwaarde aan de 

vergunning verbonden worden.   

…” 

 

De verwerende partij herhaalt in de antwoordnota hetgeen wordt overwogen in de hiervoor 

aangehaalde passus, met name dat de ontworpen infiltratievoorziening voor de beoogde 

verkaveling correct gedimensioneerd is. Dit betreft echter het initiële ontwerp waarbij voorzien was 

in infiltratiekratten onder de wegenis. De verwerende partij stelt in het hiervoor aangehaalde zelf 

vast dat deze plannen terloops de vergunningsprocedure zijn aangepast. 

 

De overweging dat het voldoen aan de Hemelwaterverordening samenhangt met de aanleg van 

de wegenis en het stedenbouwkundige aspect daarvan, kan bezwaarlijk als afdoende watertoets 
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beschouwd worden. Noch uit de overwegingen in het bestreden besluit, noch uit de gegevens van 

het dossier blijkt dat in concreto werd nagegaan of de uiteindelijke vergunde plannen in 

overeenstemming zou zijn met de Hemelwaterverordening. Het komt aan de verwerende partij om 

te beoordelen of de vergunde plannen voldoen aan de watertoets. Het volstaat niet te verwijzen 

naar de gemeenteraadsbeslissing over de wegenis. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

C. Derde middel  

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen voeren de schending van de artikelen 3, §4 en 10 Besluit Openbare 

Onderzoeken, van artikel 6 van het Verdrag van Aarhus, van de artikelen 2 en 3 Motiveringswet, 

van het verbod op machtsafwending en bevoegdheidsoverschrijding en van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur in bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel 

 

In het eerste middelonderdeel stellen de verzoekende partijen dat het bestreden besluit niet vooraf 

is gegaan door een (nieuw) openbaar onderzoek waarbinnen het betrokken publiek haar standpunt 

kenbaar kon maken over de (gewijzigde) voor goedkeuring voorliggende plannen. Deze wijzigingen 

aan de plannen hebben niet enkel betrekking op details, doch gaan over een essentieel element, 

zijnde de wijze waarop de afwateringsproblematiek van de nieuwe wegenis dient te worden 

aangepakt. Ook in het kader van het actuele wegenissenbesluit werd geen (nieuw) openbaar 

onderzoek werd gehouden, terwijl, in toepassing van het Besluit Openbare Onderzoeken een 

openbaar onderzoek dient te worden georganiseerd voor verkavelingsvergunningen en indien deze 

wegenissen bevat, dient de gemeenteraad een gemotiveerd besluit over de zaak van de wegen te 

nemen en daarbij rekening te houden met de in het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren. 

In het kader van de ‘oude’ vergunningsprocedure bestaat geen enkele wettelijke bepaling die 

toelaat om, middels een administratieve lus of soortgelijk, stukken of aangepaste plannen toe te 

voegen aan een ab initio onvolledig of niet met de wet in overeenstemming zijnde 

vergunningsdossier.  

 

In het tweede middelonderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat zij de grieven in het eerste 

middelonderdeel aanvoerden tijdens de administratieve beroepsprocedure en in het bestreden 

besluit met geen woord wordt gerept over de eventuele noodzakelijkheid tot het houden van een 

nieuw openbaar onderzoek en/of de mogelijkheid tot het wijzigen van de aanvraag. 

 

De verwerende partij repliceert dat de initiële plannen op bijkomstige, niet-essentiële punten 

werden gewijzigd, zodat zij dan ook niet opnieuw aan een openbaar onderzoek dienden te worden 

onderworpen. Voor administratieve rechtshandelingen geldt niet dat alle opgeworpen argumenten 

moeten worden behandeld. Evenmin moet uit de redengeving van de beslissing blijken dat de 

argumenten van partijen zijn onderzocht. Door niet alle argumenten van verzoekende partijen te 

weerleggen (o.a. argumentatie m.b.t. het al dan niet moeten organiseren van een nieuw openbaar 

onderzoek voor de gewijzigde plannen), maar hierbij wel de beslissing afdoende en uitdrukkelijk te 

motiveren, heeft verwerende partij dan ook geenszins het motiveringsbeginsel geschonden. 

 

De tussenkomende partij werpt op dat in het verzoekschrift niet wordt uiteengezet op welke wijze 

artikel 6 van het Verdrag van Aarhus en/of het verbod op machtsafwending en 

bevoegdheidsoverschrijding zou zijn geschonden en het middel in die mate onontvankelijk is. 

Daarnaast bepaalt artikel 35, derde lid DBRC-decreet dat een onwettigheid alleen aanleiding geeft 

tot een vernietiging, als de partij die ze aanvoert, wordt benadeeld door de ingeroepen 

onwettigheid. De verzoekende partijen hebben geen belang bij het aanvoeren dat er ten onrechte 
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geen nieuw openbaar onderzoek zou zijn georganiseerd. Ze waren namelijk reeds lange tijd op de 

hoogte van het gegeven dat er (beperkte) planaanpassingen zouden zijn gebeurd (die overigens 

betrekking hebben op de zaak der wegen) en hebben dit reeds aangevoerd in de procedure voor 

Uw Raad die tot het vernietigingsarrest heeft geleid. Vervolgens hadden zij de mogelijkheid om in 

het kader van de administratieve beroepsprocedure (na vernietiging door Uw Raad) opmerkingen 

te maken omtrent het gewijzigde rioleringsconcept. Verzoekende partijen hadden gedurende vier 

maanden de tijd om zowel schriftelijk als mondeling hun opmerkingen of bezwaren mee te delen 

omtrent het gewijzigde rioleringsconcept. Dat hebben zij niet gedaan. Zij hebben enkel procedurele 

kritiek geuit, met name de kritiek dat er een nieuw openbaar onderzoek is vereist. Een en ander 

geldt des te meer nu verzoekende partijen ook in hun verzoekschrift op geen welke wijze aantonen 

welke hinder en nadelen zij ingevolge de planaanpassing zouden ondervinden.  

Over de grond van het middel stelt de tussenkomende partij dat in hooforde dat uit het 

vernietigingsarrest kan worden afgeleid dat de wijzigingen van het rioleringsconcept die tijdens de 

vergunningsprocedure zijn doorgevoerd, tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. De 

wijzigingen die werd doorgevoerd hebben betrekking op de zaak van de wegen. Zij zijn beoordeeld 

door de gemeenteraad. Verwerende partij was/is niet bevoegd om zich hierover uit te spreken. In 

ondergeschikte orde betoogt de tussenkomende partij dat de planaanpassing waarvan sprake 

geenszins de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek vereist(e). Niet elke planaanpassing 

vergt de organisatie van een openbaar onderzoek. Dat zal enkel het geval zijn indien zij niet 

voldoen aan de vereisten van artikel 4.3.1, § 1, derde lid VCRO. Voldoen zij daar wel aan, kan de 

overheid meteen de vergunning verlenen. De tussenkomende partij houdt voor dat aan de 

vereisten van deze bepaling is voldaan: 

 

• De planaanpassingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het 

milieu of de goede ruimtelijke ordening. Zij zijn er net op gericht om negatieve effecten op 

de waterhuishouding te vermijden. Dit blijkt zowel uit het hydraulisch advies als uit de 

beslissing in eerste administratieve aanleg. 

• De wijzigingen komen tegemoet aan adviezen die tijdens de procedure in eerste 

administratieve aanleg werden uitgebracht, meer bepaald (de verschillende versies van) 

het hydraulisch advies van Aquafin / RioAct. Over elke aanpassing werd opnieuw advies 

ingewonnen bij Aquafin / RioAct om uiteindelijk tot een finaal rioleringsconcept te komen.   

• De wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met 

zich mee: het gaat om een wijziging van bufferkratten naar overgedimensioneerde 

rioleringsbuizen (met wervelventielen). Er valt niet in te zien op welke wijze dit een 

schending van de rechten van derden met zich zou meebrengen. Dit geldt des te meer nu 

de aanpassingen er op gericht zijn om negatieve effecten op de waterhuishouding te 

vermijden. 

 

Bovendien is de ruimtelijke impact van de aanpassing minimaal,  vermits alles volledig ondergronds 

wordt voorzien en dus niet zichtbaar is. Een dergelijke aanpassing heeft geen gevolgen voor de 

mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, 

cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot 

en veiligheid in het algemeen. Zij is er enkel op gericht om het aangevraagd (nog meer) functioneel 

inpasbaar te maken.   

 

Verder wijst tussenkomende partij er nog op dat in de praktijk de aanleg van een ondergrondse 

hemelwaterput vaak als voorwaarde wordt opgelegd door de vergunningverlenende overheid. Ook 

in adviezen worden veelal planaanpassingen voorgesteld in functie van maatregelen die moeten 

worden genomen voor de opvang en de recuperatie van regenwater of om de verenigbaarheid met 

de bepalingen van de Hemelwaterverordening te waarborgen.  Dergelijke voorwaarden 

kwalificeren logischerwijs als een beperkte aanpassing van de plannen in de zin van artikel 4.3.1 
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VCRO. Er anders over oordelen zou een oplossingsgerichte vergunningverlening onmogelijk 

maken, hetgeen haaks staat op de doelstelling van voormelde bepaling.  

 

De verzoekende partijen verwijzen voorts naar de passus in de bestreden beslissing waarin het 

standpunt van de verzoekende partijen dat er een nieuw openbaar onderzoek gehouden moet 

worden en stellen ook de argumentatie van tussenkomende partij verder in de bestreden beslissing 

is weergegeven.  In zoverre de verzoekende partijen in dat verband een (loutere) schending van 

de formele motiveringsplicht aanvoeren, hebben de verzoekende partijen geen belang hebben 

aangezien er geen nieuw openbaar onderzoek is vereist.  

 

De verzoekende partijen repliceren dat een gebrek aan openbaar onderzoek een schending 

uitmaakt van artikel 6 Verdrag van Aarhus omdat het betrokken publiek geen inspraak heeft gehad. 

Ze betwisten ook dat ze geen belang zouden hebben bij het aanvoeren van een gebrek aan 

openbaar onderzoek en stellen dat het irrelevant is te stellen dat ze ‘vier maanden de tijd hadden’ 

om bezwaren mee te delen. Deze redenering volgend zou men nooit een openbaar onderzoek 

moeten houden aangezien altijd de mogelijkheid bestaat om spontaan een bezwaar in te dienen. 

Bovendien raakt het middel aan de openbare orde. Een aanvraagdossier dat ab initio onvolledig 

was, werd in het kader van de administratieve beroepsprocedure aangevuld, waar geen enkele 

wettelijke grondslag voor bestaat. De verzoekende partijen betwisten verder dat de wijzigingen 

enkel op betrekking hadden op bijkomstige zaken. Er wordt onweerlegbaar geraakt aan de rechten 

van derden die zich niet hebben kunnen uitspreken over de gewijzigde afwateringsmaatregelen. 

Tenslotte betwisten de verzoekende partijen dat de verwerende partij niet bevoegdheid zou zijn, 

hetgeen de verwerende partij zelf lijkt te betwisten. Daarenboven dient de toetsing van de goede 

ruimtelijke ordening en de watertoets nog steeds te gebeuren in het kader van de beoordeling door 

de verwerende partij, ook over deze plannen. Het is niet omdat de zaak der wegen beoordeeld 

dient te worden door de gemeenteraad dat de vergunningverlenende overheid geen beoordeling 

moet maken over de impact op de omgeving. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het verzoekschrift bevat geen voldoende duidelijke uiteenzetting van de wijze waarop volgens de 

verzoekende partijen artikel 6 Verdrag van Aarhus en het verbod op machtsafwending en 

bevoegdheidsoverschrijding zou zijn geschonden. Het middel is in zoverre onontvankelijk. 

 

In de mate dat de verzoekende partijen aanvoeren dat hun een inspraakmogelijkheid is ontnomen 

over de planaanpassingen maken zij voldoende aannemelijk dat de aangevoerde onwettigheid hen 

heeft kunnen benadelen of een waarborg heeft ontnomen. Voor zover het onzeker is of de 

verwerende partij dezelfde beslissing zou hebben genomen indien de betreffende planwijzigingen 

wel aan inspraak zouden zijn onderworpen, staat het, in tegenstelling tot wat de tussenkomende 

partij voorhoudt, niet vast dat de aangevoerde onwettigheid geen enkele invloed zou hebben op 

de bestreden beslissing. 

 

2. 

Artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO, zoals gewijzigd bij decreet van 4 april 2014 en zoals 

van toepassing, bepaalt het volgende: 

 

“… 

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, kan het vergunningverlenende 

bestuursorgaan de vergunning toch afleveren, wanneer het van oordeel is dat de 

overeenstemming van het aangevraagde met het recht en de goede ruimtelijke ordening 

gewaarborgd kan worden door het opleggen van voorwaarden, met inbegrip van het 
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opleggen van een beperkte aanpassing van de ter beoordeling voorgelegde plannen. Die 

voorwaarden kunnen niet dienen om de leemten van een onvolledige of vage aanvraag op 

te vangen. 

Een aanpassing van de plannen, zoals vermeld in het tweede lid, is slechts mogelijk 

wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de 

goede ruimtelijke ordening; 

2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen 

en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend of hebben betrekking op 

kennelijk bijkomstige zaken; 

3° de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich 

mee. 

…” 

 

Het tweede lid van deze bepaling laat toe om voorwaarden op te leggen om de overeenstemming 

te waarborgen met het recht en de goede ruimtelijke ordening. Het feit op zich dat een voorwaarde, 

met inbegrip van een beperkte planaanpassing, wordt opgelegd om een vergunning te kunnen 

verlenen, volstaat derhalve niet om te besluiten dat de voorwaarden of planaanpassingen de 

perken van artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO te buiten gaan. 

 

Tijdens de parlementaire voorbereiding bij het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse 

bepalingen van de VCRO, werd de wijziging van de hiervoor geciteerde bepaling toegelicht als 

volgt (Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2371/1, 34): 

 

“… 

1. Met het wijzigingsdecreet van 16 juli 2010 werd een aanpassing doorgevoerd aan artikel 

4.3.1, §1, VCRO, waardoor ook in graad van beroep door de deputatie kleine 

planwijzigingen kunnen worden opgelegd, zodat aanvragers geen nieuwe aanvraag 

moeten indienen. De voorwaarde dat de aanpassing enkel betrekking mag hebben op 

kennelijk bijkomstige zaken werd toen behouden, maar maakt het oplossingsgericht 

vergunnen in de praktijk vaak onmogelijk. 

2. Teneinde de vergunningverlenende overheid op dat vlak meer mogelijkheden te bieden, 

wordt artikel 4.3.1, §1, tweede lid, VCRO, aangepast, zonder dat wordt geraakt aan de 

essentiële elementen van de rechtsbescherming van derden. 

Een aanpassing van de plannen wordt volgens het aangepaste artikel 4.3.1, §1, VCRO, 

mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de 

goede ruimtelijke ordening; 

2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen 

en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend; 

3° de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich 

mee. 

Op deze manier maakt het decreet op een evenwichtige wijze het oplossingsgericht 

vergunnen mogelijk, waarbij zowel de belangen van derden als de belangen van de 

aanvrager worden gevrijwaard. 

3. De SARO merkt op dat voorliggend ontwerp van decreet dezelfde bepaling in de VCRO 

invoert als het voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning. Zij herneemt 

uit haar advies van 5 juni 2013 dat de voorwaarden zeer vaag zijn. 

Echter, de mogelijke situaties waarin al dan niet afbreuk wordt gedaan aan de bescherming 

van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening, kunnen dermate verschillend 

zijn, dat een vastgelegde lijst inherent altijd ontoereikend zal zijn. De toepassing van deze 



 

RvVb - 23  

bepaling veronderstelt dan ook een dossiermatige beoordeling aan de hand van de feitelijke 

elementen van de concrete vergunningsaanvraag. 

4. De SARO stelt verder terecht vast dat via voorliggende wijziging van de VCRO niet 

geregeld wordt in welke zin planaanpassingen mogelijk zijn als er geen openbaar 

onderzoek vereist is. 

Het decreet wordt dan ook aangepast in die zin dat een aanpassing van de plannen, slechts 

mogelijk is wanneer: 

1° de wijzigingen geen afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de 

goede ruimtelijke ordening; 

2° de wijzigingen tegemoetkomen aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen 

en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend ‘of betrekking hebben op 

kennelijk bijkomstige zaken’; 

3° de wijzigingen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich mee 

brengen. 

Door deze toevoeging wordt duidelijk dat beperkte aanpassingen mogelijk zijn op initiatief 

van het vergunningverlenend bestuursorgaan, maar dat ook hier een grens staat op wat 

mogelijk is zonder tweede openbaar onderzoek. 

…” 

 

Artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO expliciteert aldus de doelstelling van de mogelijkheid om 

voorwaarden op te leggen, met inbegrip van een beperkte aanpassing van de ingediende plannen. 

Een aanpassing van de stedenbouwkundige plannen strekt ertoe om een onverenigbaarheid van 

de vergunningsaanvraag met het recht of de goede ruimtelijke ordening te remediëren. Die finaliteit 

wordt in de memorie van toelichting van het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van 

het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid als volgt, verwoord: “Door het 

opleggen van een voorwaarde geeft het vergunningverlenende bestuursorgaan te kennen dat 

zonder deze voorwaarde het aangevraagde niet vergunbaar is.” (Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 

2011/1, 116). De finaliteit van artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO is niet gewijzigd door 

het wijzigingsdecreet van 4 april 2014. 

 

Zowel uit de bewoordingen van artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO als uit de toelichting blijkt dat 

nog steeds enkel ’beperkte‘ aanpassingen van de plannen mogelijk zijn tijdens de administratieve 

vergunningsprocedure. In de geciteerde toelichting wordt een ’beperkte aanpassing‘ beschouwd 

als ’kleine planwijzigingen‘.  

 

3. 

Bij de bespreking van het tweede middel werd reeds vastgesteld dat de oorspronkelijke plannen 

werden aangepast. De verwerende partij stelt daarover dat de initiële aanvraag voorzag “in de 

plaatsing van een collectieve infiltratievoorziening (…)” en dat “nu door de aanvrager geopteerd 

(wordt) om de afkoppeling volgens een ander principe te laten plaatsvinden met enkel buffering in 

overgedimensioneerde rioolbuizen met knijpleiding”. 

 

De bestreden beslissing stelt met betrekking tot het aangepast plan enkel het volgende: 

 

“… 

Naar aanleiding van de doorgevoerde wijzigingen aan het rioleringsplan werden 

aangepaste plannen aangevoerd. Deze werden voorgelegd aan de gemeenteraad en 

goedgekeurd op 29 november 2018 (zie verder onder punt d). 

(…) 

Ondertussen werd op 29 november 2018 een navolgende gemeenteraadsbeslissing 

genomen die rekening houdt met een gewijzigd rioleringsontwerp. Deze beslissing heeft 
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als voorwerp de vaststelling van de rooilijn, het bestek, de plannen en raming ten laste van 

eigenaar voor de wegenis, de rioleringswerken en de opening van de nieuwe wegenis. 

 

Gezien de aanvraag ook alle technische plannen en bestekken omvat van de wegenis geldt 

in toepassing op art. 4.2.17 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de 

verkavelingsvergunning ook als stedenbouwkundige vergunning geldt voor de aanleg van 

de nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing ervan. In dat kader 

dient gesteld dat de gemeenteraadsbeslissing inzake de wegen dus ook betrekking heeft 

op de stedenbouwkundige handelingen die vervat zitten in de aanvraag. 

…” 

 

De verwerende partij gaat er in deze overwegingen klaarblijkelijk, doch verkeerdelijk van uit dat het 

bestaan van een gemeenteraadsbeslissing inzake de wegen afdoende is en dat er geen 

stedenbouwkundige beoordeling meer vereist is over de (planaanpassingen van de) nieuwe 

wegenis. De beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke 

ordening komt toe aan de verwerende partij. Het volstaat niet te verwijzen naar de 

gemeenteraadsbeslissing over de wegenis. Het is ook aan de verwerende partij om te oordelen of 

de doorgevoerde planaanpassingen een ‘beperkt’ karakter hebben en of zij voldoen aan de 

vereisten van artikel 4.3.1, §1, derde lid VCRO.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

VII. KOSTEN 

1. 

Overeenkomstig artikel 33 DBRC-decreet dienen de kosten van het beroep ten laste gelegd te 

worden van de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt.  

 

Artikel 21, §7 DBRC-decreet bepaalt dat de Raad op verzoek een rechtsplegingsvergoeding kan 

toekennen, die een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van 

de partij die ten gronde in het gelijk gesteld wordt. 

 

2. 

De kosten van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partijen gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, dienen ten laste gelegd te worden van de verwerende 

partij.  
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de bv WEYNE PROJECTS is ontvankelijk. 

 

2. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 9 mei 2019, waarbij aan de 

tussenkomende partij de verkavelingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden voor het 

bouwen van 62 eengezinswoningen en 5 meergezinswoningen met nieuwe wegenaanleg op 

de percelen gelegen te 1760 Roosdaal, binnengebied Korenbloemweg- Brusselstraat- 

Kwinkeleer, met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie C, nummers 629s, 629r, 642f, 

644k, 644l, 645d, 645c, 646b, 647d, 648f, 648g/2, 648e, 649c, 650d/2, 650e, 650f, 650g, 650h, 

652d, 652e, 653a,653c/2, 653d/2, 654b, 654g/2, 654h/2, 655c, 691a, 691b, 692, 693, 694d. 

 

3. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het administratief 

beroep van de tussenkomende partij. 

 

4. De Raad legt de kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partij, 

bepaald op 600 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partij, ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De Raad legt de kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 4 februari 2021 door de vierde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vierde kamer, 

Chana GIELEN Nathalie DE CLERCQ 
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