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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 7 april 2022 met nummer RvVb-A-2122-0631  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0752-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Marc DE BRUYNE 

2. DE BEIL EN LAGAE bv 

 

vertegenwoordigd door advocaten Frank VANDEN BERGHE 

en Nathan DE LARUELLE 

met woonplaatskeuze te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15 

 

Verwerende partij de provincie WEST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd 

door de deputatie van de provincieraad 

 

met zetel te 8200 Brugge, Koning Leopold III-laan 41 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 21 juni 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 29 april 2021, waarmee aan de 

aanvrager een omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een woning (op 

een bestaande garage) (omgevingsnummer: 2020130793). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Tielt van 9 december 2020 

niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 8700 Tielt aan de Dwangstraat 5 en heeft als kadastrale omschrijving afdeling 

3, sectie I, nummer 0530 A 3. 
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II. Rechtspleging  

De verwerende partij bezorgt het administratief dossier maar dient geen antwoordnota in. De 

verzoekende partijen dienen geen toelichtende nota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 17 maart 

2022. 

 

Advocaat Nathan DE LARUELLE, die verschijnt voor de verzoekende partijen, is gehoord. 

De verwerende partij verschijnt schriftelijk. 

III. Feiten 

Op 7 oktober 2020 vraagt de aanvrager een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van 

een woning (op een bestaande garage) gelegen in Tielt aan de Dwangstraat 5. 

 

Het perceel ligt in woongebied (gewestplan ‘Roeselare-Tielt’). 

Het perceel ligt ook binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tielt’. Dat plan bepaalt geen stedenbouwkundige 

voorschriften die relevant zijn voor de aanvraag. 

 

De aanvraag doorloopt de vereenvoudigde procedure en wordt niet aan een openbaar 

onderzoek onderworpen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Tielt verleent op 9 december 2020 een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de aanvrager. Tegen die beslissing tekenen de 

verzoekende partijen op 3 februari 2021 bestuurlijk beroep aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 19 maart 2021 om het 

beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren. De provinciale 

omgevingsambtenaar treedt de beroepsargumenten van de verzoekende partijen bij met 

betrekking tot de bouwdiepte van 12 meter en het terras op de eerste verdieping. De 

aanwezigheid van een buitentrap en het ontbreken van een interne verbinding tussen de 

woongelegenheid en de garage doet volgens hem ook vragen rijzen over het feit of de garage 

al dan niet gebruikt zal worden in functie van de woongelegenheid, of de vorige functie als 

‘hobbyruimte’ voor gebruik door derden zal behouden. Hij merkt op dat het logischer zou zijn 
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om een gedeelte van de overgedimensioneerde garage te betrekken bij het leefgedeelte van 

de woning.  

 

Na de hoorzitting van 6 april 2021 maakt de aanvrager op 12 april 2021 een gewijzigde 

planinhoud over. De eerste verdieping wordt beperkt tot een diepte van tien meter en het 

voorziene terras wordt vervangen door een ontoegankelijk groendak. Een toilet, de inkom, de 

berging en de technische ruimte worden van de eerste verdieping naar de gelijkvloerse 

garage/berging verplaatst en de trap wordt in de woning voorzien.  

 

De verzoekende partijen dienen als antwoord op het wijzigingsverzoek op 21 april 2021 een 

replieknota in. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 29 april 2021 ongegrond en verleent een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden en overeenkomstig de gewijzigde plannen.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen roepen de schending in van: 

 

- artikel 64 decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet), 

- artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: 

VCRO), 

- de motiveringsplicht zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) en 

- het materieel motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. 
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De verzoekende partijen stellen eerst voorop dat ook in het kader van de vereenvoudigde 

procedure, een wijzigingsverzoek op grond van artikel 64 van het Omgevingsvergunnings-

decreet mogelijk is, maar dat er daar geen openbaar onderzoek in graad van beroep kan 

gebeuren. 

 

Een samenlezing van voormelde bepaling met artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO 

leidt er volgens de verzoekende partijen toe dat een wijzigingsverzoek in het kader van een 

vereenvoudigde procedure, dat gepaard gaat met gewijzigde plannen, slechts kan worden 

toegestaan indien de wijzigingen als ‘beperkt’ kunnen worden beschouwd en dat de 

verwerende partij dit moet onderzoeken. Aan de voorwaarden uit artikel 64 van het 

omgevingsvergunningsdecreet en artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO moeten volgens 

de verzoekende partijen cumulatief voldaan worden. 

 

Ze voeren aan dat de verwerende partij heeft nagelaten een onderzoek te voeren naar het al 

dan niet beperkt karakter van de door de aanvrager voorgelegde gewijzigde plannen, minstens 

blijkt dit niet uit de bestreden beslissing.  

 

Bovendien is er volgens de verzoekende partijen geen sprake van ‘beperkte’ aanpassingen in 

het licht van de gehele aanvraag, zowel voor wat betreft de interne woonkwaliteit van het 

project als op vlak van weerslag op hun eigen situatie. Ter verduidelijking sommen ze de 

vergunde wijzigingen op. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partijen betwisten in essentie de wettigheid van de bestreden beslissing 

omdat de verwerende partij heeft nagelaten te oordelen of de gevraagde planwijziging wel 

degelijk ‘beperkt’ was zoals vereist door artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO in 

samenlezing met artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

2. Relevante regelgeving 

 

2.1 

Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd als het aangevraagde project strijdig is 

met stedenbouwkundige voorschriften, tenzij daarvan op geldige wijze is afgeweken, of 

onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §1, eerste lid VCRO).  
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Op grond van artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO kan de vergunningverlenende 

overheid beslissen om een aanvraag alsnog in overeenstemming te brengen met het recht en 

de goede ruimtelijke ordening door het opleggen van voorwaarden, met inbegrip van het 

opleggen van een beperkte aanpassing van de ter beoordeling voorgelegde plannen. Een 

planaanpassing is enkel mogelijk in overeenstemming met artikel 30 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

2.2 

Artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet voorziet de rechtsgrond voor de aanvrager 

om op eigen verzoek wijzigingen aan de aanvraag aan te brengen in graad van beroep, op 

voorwaarde dat daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de mens of het 

milieu of de goede ruimtelijke ordening, dat de wijzigingen tegemoet komen aan de adviezen 

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

ingediend en dat de wijzigingen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich 

meebrengen. Als niet voldaan is aan die voorwaarden en er geen nieuw openbaar onderzoek 

wordt georganiseerd over de gewijzigde aanvraag, kan de vergunningverlenende overheid bij 

haar beslissing geen rekening houden met de wijzigingen aan de vergunningsaanvraag. 

 

2.3 

Voorliggende aanvraag heeft de vereenvoudigde procedure doorlopen en werd niet aan een 

openbaar onderzoek onderworpen. Artikel 45 van het Omgevingsvergunningsdecreet, dat deel 

uitmaakt van de regeling van de vereenvoudigde procedure in eerste administratieve aanleg, 

bepaalt dat het vergunningverlenend bestuur op verzoek van de aanvrager wijzigingen aan de 

aanvraag kan toestaan: 

 

“Wijzigingen aan de vergunningsaanvraag kunnen worden toegestaan als voldaan is aan al de 

volgende voorwaarden:  

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

ruimtelijke ordening;  

2° de wijzigingen hebben niet tot gevolg dat een openbaar onderzoek over de gewijzigde 

aanvraag zou dienen te worden georganiseerd.” 

 

Een logische lezing van voormelde bepalingen leidt tot de vaststelling dat een wijziging van de 

aanvraag in graad van bestuurlijk beroep van de vereenvoudigde vergunningsprocedure niet 

tot gevolg mag hebben dat de gewijzigde aanvraag aan een openbaar onderzoek 

onderworpen moet worden.   
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2.4 

De op de verwerende partij rustende motiveringsplicht vereist niet dat ze als 

vergunningverlenend bestuursorgaan alle aangevoerde argumenten, opgenomen in het 

beroepschrift en in de replieknota, en alle voorafgaande adviezen, rechtstreeks en puntsgewijs 

moet beantwoorden. De formele motiveringsplicht verplicht de verwerende partij, als orgaan 

van actief bestuur, evenwel op een duidelijke manier de met de opgelegde planaanpassing 

verband houdende redenen te vermelden waarop ze haar beslissing steunt in het licht van de 

toets van de aanvraag aan zowel doelstellingen of zorgplichten binnen andere beleidsvelden 

dan de ruimtelijke ordening als aan de goede ruimtelijke ordening. Zodoende kan een 

belanghebbende met kennis van zaken tegen de beslissing opkomen. De materiële 

motiveringsplicht vereist bovendien dat de genomen beslissing gedragen worden door 

motieven die in feite juist en in rechte aanvaardbaar zijn. Dit betekent onder meer dat de 

genomen beslissing moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is 

bewezen en die in rechte als verantwoording voor die beslissing in aanmerking kunnen worden 

genomen. Die motieven moeten met andere woorden relevant en pertinent zijn, met de 

vereiste zorgvuldigheid en redelijk zijn vastgesteld. 

 

3. Concrete beoordeling van het middel 

 

3.1 

Uit het dossier blijkt dat de provinciale omgevingsambtenaar aanvankelijk het aangevraagde 

project ongunstig evalueert op grond van volgende besluitende overwegingen: 

 

“Het voorstel omvat de oprichting van een woongelegenheid met 2 slaapkamers op een 

bestaand eenlaags garagegebouw van ca 90m² in de Dwangstraat in Tielt. Er wordt één 

bijkomende bouwlaag en een hellend dak voorzien dat aansluit bij het gabariet van de rechts 

aanpalende woning. De toegang tot de woning op de verdieping wordt genomen via een 

buitentrap links van de bestaande garage. Achteraan wordt op het plat dak van de garage een 

leefterras ingericht.  

 

Er werd beroep aangetekend tegen de vergunning door het CBS door de rechtsaanpalende 

buren die van oordeel zijn dat het architecturaal concept van deze woning voor 

onaanvaardbare hinder zal zorgen naar hun perceel. Meer bepaald de bouwdiepte van 12m 

op de verdieping die 3m verder komt dan het hoofdvolume van de buren, zal zorgen voor 

uitzicht- en (zon-)lichtafname op het terras en de leefruimten van beroepers. Daarnaast wordt 

opgeworpen dat het voorziene leefterras en de brede dakuitbouw achteraan niet inpasbaar zijn 

in de omgeving en een onaanvaardbare inkijk naar de buurpercelen zullen genereren. 
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De provinciaal omgevingsambtenaar heeft vastgesteld dat de beroepsargumenten met 

betrekking tot de gehanteerde bouwdiepte en het terras op de eerste verdieping achteraan 

als gegrond kunnen worden beschouwd. Door het atypisch reliëf met de aanzienlijk hoger 

gelegen achtertuinzones aan deze straatzijde (tot 1,93m hoger dan het straatniveau) zal er 

vanop dit leefterras een ongebruikelijke en onredelijke inkijk zijn naar de percelen van de 

aanpalenden. De meerwaarde die het 3m dieper bouwen dan de buur betekent voor de 

aanvrager, weegt verder niet op tegen de hinder die dit voor gevolg zal hebben voor deze buur. 

Uiteindelijk betreft dit een woongelegenheid (inclusief garagegebouw op het gelijkvloers die 

volgens het dossier functioneel verbonden is met de woongelegenheid) met een nuttige 

vloeroppervlakte van ca 195m². Het zou veel logischer zijn om het bestaande gelijkvloers 

bouwvolume dat programmatisch duidelijk overgedimensioneerd is als garage/berging, te 

betrekken bij de woonfunctie zodat het terras en de tuinzone op straatniveau ook als effectieve 

buitenruimte kunnen worden betrokken bij het leefgedeelte. Uit voorliggend voorstel volgt ook 

niet dat de tuinzone op straatniveau hoort bij de woonentiteit en er kunnen vragen worden 

gesteld bij de intentie van de aanvragers met betrekking tot het toekomstig gebruik van de 

garage die intern ook niet is verbonden met de woongelegenheid.  

 

Het voorstel is niet in overeenstemming met de principes van de goede ruimtelijke 

ordening en dient herwerkt te worden.” 

 

Na dit ongunstig advies van de provinciale omgevingsambtenaar wordt door de aanvrager een 

wijzigingsverzoek, met inbegrip van een gewijzigde planinhoud, ingediend, “rekening houdend 

met de bezwaren van de beroepers”.  

 

De verwerende partij beoordeelt de planwijziging (en de goede ruimtelijke ordening) en 

oordeelt als volgt: 

 

“De bouwdiepte op de eerste verdieping wordt beperkt tot 10m (in plaats van oorspronkelijk  

12m). Hiermee hoopt de aanvrager het uitzicht van de beroepers op een hoge brede bakstenen 

muur te beperken en zelf nog een comfortabele leefomgeving te kunnen voorzien. In deze 

bouwdiepte van 10m wordt er een dikte van 25 à 30cm van de muren ingecalculeerd om  

voldoende isolatie te voorzien. Daarnaast wordt er gekozen om via een binnentrap vanuit de 

huidige garage de leefruimte te bereiken. Omwille van structurele redenen en inbouwdiepte van 

de trap is 10m bouwdiepte een minimum. 

 

Het leefterras op de eerste verdieping wordt gesupprimeerd en het bestaande EPDM dak wordt  

voorzien van een groendak. Om eventuele twijfel bij de beroepers weg te nemen zal het  

schuivend gedeelte van het raam voorzien worden van een glazen balustrade dat toegang tot 

dit dakdeel verhindert. Om het gebruik van de tuin te optimaliseren wordt een keermuur 

voorzien. 
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De beroeper heeft een replieknota inzake het wijzigingsverzoek ingediend. Deze meent om te 

beginnen dat het wijzigingsverzoek niet mogelijk is aangezien er strikt genomen niet voldaan is  

aan de opmerking van de provinciale omgevingsambtenaar, namelijk: “De bouwdiepte op de 

eerste verdieping wordt beperkt tot de bouwdiepte van de rechts aanpalende buur.”. De 

gewijzigde inhoud is nog steeds in strijd met de goede ruimtelijke ordening waardoor niet  

voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 64 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Verder voeren de beroepers aan dat de combinatie van glazen balustrade en schuifraam tot  

dubbelzinnigheid leidt. Als het werkelijk de bedoeling is om het groendak ontoegankelijk te 

maken dan moet er volgens de beroepers een raam met gemetste schoot worden voorzien. 

Voor het poetsen van de ramen aan de buitenkant dienen de aanvrager zich dan maar 

sporadisch op het dak te begeven via een ladder. 

 

Wat de bouwdiepte betreft kunnen de beroepers zich nog steeds niet vinden in het voorstel. Er  

ligt een afwijking voor van bijna één meter. De argumentatie van de aanvrager klopt volgens  

hen niet aangezien door het supprimeren van de verbinding tussen het leefgedeelte en de tuin 

wel een trap kan worden geïncorporeerd in een bouwdiepte van 9m. De aanvragers beschikken 

bovendien al over een directe toegang van hun woning naar de tuinzone via de voorziene  

inkomdeur (bestaande achterdeur van de garage). 

 

De beroepers merken in hun replieknota op dat de bestaande dubbele garage ook na de  

gewijzigde projectinhoud bijzonder groot blijft. Dit terwijl de Dwangstraat de parkeerdruk van 

een ééngezinswoning perfect op zich kan opvangen. De beroepers vrezen dat de garage zal  

dienen als werkplaats voor het onderhoud en het sleutelen aan oldtimers. Dit temeer nu er ook  

een kelder aanwezig is en de wasplaats en berging vervolgens kan verhuizen naar de kelder.   

 

De deputatie sluit zich niet aan bij het standpunt van de beroepers. 

 

Artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet luidt als volgt:  

(…) 

Met de gewijzigde projectinhoud wenst de aanvrager tegemoet te komen aan het verslag van 

de provinciale omgevingsambtenaar en de grieven van de beroepers. Voormeld geciteerd 

artikel verplicht echter niet dat de wijzigingen ook identiek moeten zijn aan de voorstellen die 

de provinciale omgevingsambtenaar voorlegt.  

 

Het kan redelijkerwijze niet worden betwist dat de gewijzigde projectinhoud op zich een 

verbetering inhoudt vergeleken met het oorspronkelijk ontwerp: de bouwdiepte op de eerste 
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verdieping wordt 2m ingetrokken en het leefterras op de eerste verdieping wordt gesupprimeerd. 

Zowel de goede ruimtelijke ordening als de beroepers zijn hierbij gebaat. 

 

Deze wijzigingen voldoen dus wel aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 64 van het 

Omgevingsvergunningendecreet. De vraag of de aanvraag met de gewijzigde inhoud op zich 

verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening is een beoordeling ten gronde en staat los van 

artikel 64 van het Omgevingsvergunningendecreet. De gewijzigde projectinhoud wordt 

aanvaard door de deputatie.  

 

De deputatie stelt vast dat de aanvrager met de gewijzigde projectinhoud in de mate van het 

mogelijke maximaal is ingegaan op de voorstellen tot aanpassingen. 

 

Naar de beroepers toe rest enkel nog een bouwdiepte van 0,97m ten opzichte van de 

achtergevel woning Dwangstraat 3. Gelet op de eisen om heden te kunnen bouwen conform de 

hedendaagse normen kan dit redelijkerwijze niet als onaanvaardbaar worden beschouwd. De 

bouwdiepte van 10m wordt niet als dermate overdreven bevonden dat zij op onredelijke wijze 

hinder bezorgt aan de beroeper. Dat de bouwdiepte nog verder kan worden beperkt door de 

trap ofwel te verplaatsen ofwel de toegangsdeur naar de tuinstrook te supprimeren laat de 

deputatie terzijde. Het is immers niet aan de deputatie om alternatieven te onderzoeken of 

alternatieven voor te stellen voor een aangevraagd ontwerp. Als vergunningverlenend 

bestuursorgaan oordeelt de deputatie over de aanvraag zoals deze voorligt. Op basis van het 

voorliggend ontwerp oordeelt de deputatie dat het nadeel van de beroepers die geconfronteerd 

worden met een bijkomende bouwdiepte van 0,97m niet opweegt tegen het voordeel van de 

aanvrager om een comfortabele leefruimte met keuken te voorzien waar tevens aandacht is 

voor een vlotte toegang tot kwalitatieve buitenruimte. Dit temeer nu het leefterras op de eerste 

verdieping wordt geschrapt. Door het beperken van de bouwdiepte tot het minimum van 10m is 

de visuele hinder en het verlies aan uitzicht voor de beroepers beperkt tot het aanvaardbare.  

 

Wat dit oorspronkelijk gevraagd leefterras betreft oordeelt de deputatie dat de gewijzigde 

projectinhoud voldoende garanties bevat om een gebruik als leefterras uit te sluiten. Na wijziging 

wordt enkel nog een ontoegankelijk groendak beoogd. Inkijk naar de tuinen van de beroepers 

is bijgevolg uitgesloten. Het standpunt van de beroeper dat de combinatie van een schuifraam 

met glazen balustrade dubbelzinnig is kan niet worden bijgetreden. Het lijkt redelijk te stellen 

dat een schuifraam met glazen balustrade een meer esthetishe afwerking is dan een raam met 

gemetste schoot. Een schuifraam met glazen balustrade garandeert tevens dat er voldoende 

lichtinval is in de leefruimte aangezien er voor het overige slechts drie kleinere ramen aanwezig 

zijn en een toegangsdeur. De deputatie legt nog als voorwaarde op dat het ontoegankelijk 

groendak geenszins als terras mag worden gebruikt. Een overschrijding van deze voorwaarde 

maakt vervolgens het voorwerp uit van handhaving. 
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Tot slot wat de garage betreft stelt de deputatie vast dat er een interne verbinding wordt 

gecreëerd met de leefruimte, zoals gevraagd door de provinciale omgevingsambtenaar. De 

beroepers vrezen nog steeds dat de omvang van de garage wijst op een gebruik ervan als 

werkplaats om aan oldtimers te sleutelen. De deputatie kan echter slechts hetgeen beoordelen 

wat wordt aangevraagd en weergegeven op de plannen.  

 

De opwerping van beroepers dat de dakuitbouw van 3,94m breed achteraan visueel-vormelijk 

niet inpasbaar is in de omgeving en onredelijke hinder naar de omwonenden zou 

teweegbrengen, werd al verworpen in het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. Om 

binnen het dakgabariet dat aansluit bij de buren, een voldoende ruim en kwalitatief 

nachtgedeelte bij de woning te kunnen voorzien, biedt een dakuitbouw meer mogelijkheden dan 

dakvlakvensters. Gezien er zich onderdaks slaapkamers zullen bevinden, kan ook niet worden 

gesteld dat er een ongebruikelijke of onredelijke inkijk naar de buurpercelen zal plaatsvinden.  

 

De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening. 

(…) 

BESLUIT: 

Artikel 1: Het beroep ingesteld door (…) wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard 

De omgevingsvergunning wordt verleend volgens gewijzigde projectinhoud dd. 12/04/2021. 

Volgende voorwaarde wordt opgelegd: 

- het platform palend aan de zitplaats dient te worden uitgevoerd als groendak. Deze is 

ontoegankelijk en mag in geen geval worden gebruikt als terras. 

Art. 2 Afschrift van dit besluit (…)” 

 

3.2 

Op grond van artikel 63 en 66 van het Omgevingsvergunningsdecreet onderzoekt de 

verwerende partij ingevolge het devolutief karakter van het bestuurlijk beroep, de aanvraag in 

haar volledigheid. 

 

De verzoekende partijen betwisten niet dat de verwerende partij in graad van bestuurlijk 

beroep, ook in het kader van de gevolgde vereenvoudigde procedure, een gewijzigde 

aanvraag op grond van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet kan beoordelen. 

 

De verzoekende partijen betwisten wel de mogelijkheid dit te doen wanneer blijkt dat niet 

voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden uit artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO 

en artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Meer in het bijzonder stellen ze dat, ook 

in de vereenvoudigde procedure bij een wijzigingsverzoek met gewijzigde plannen, moet 

nagegaan worden of de voorgestelde wijzigingen al dan niet beperkt zijn. Ze verwijzen 

daarvoor naar het tweede lid van artikel 4.3.1, §1 VCRO waar sprake is van een ‘beperkte 
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aanpassing van de ter beoordeling voorgelegde plannen’. Ze voeren aan dat de verwerende 

partij helemaal niet over het beperkt karakter heeft geoordeeld en dat de voorgestelde 

wijzigingen ook niet beperkt zijn. 

 

3.3 

Het betoog van de verzoekende partijen faalt in rechte wanneer ze aanvoeren dat elk verzoek 

tot wijziging van de plannen, ingediend tijdens de bestuurlijke beroepsprocedure, cumulatief 

moet voldoen aan de voorwaarden uit artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO en artikel 

64 van het Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Er moet immers een onderscheid gemaakt worden tussen een vergunningverlening op basis 

van een ingediend wijzigingsverzoek van de planinhoud op grond van artikel 64 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet, waar de aanvrager vrijwillig de contouren van zijn aanvraag 

wijzigt met wijziging van de plannen en een door de vergunningverlenende overheid als 

voorwaarde opgelegde planaanpassing zoals bedoeld in artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO. 

 

De in artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO voorziene mogelijkheid voor een 

vergunningverlenende overheid om een aanvraag toch te vergunnen als de overeenstemming 

ervan met het recht en de goede ruimtelijke ordening kan gewaarborgd worden door het 

opleggen van een of meerdere voorwaarden, met inbegrip van het opleggen van een beperkte 

aanpassing van de plannen vindt duidelijk zijn rechtsgrond in een aanvankelijk niet vergunbare 

aanvraag die door middel van het opleggen van voorwaarden vergunbaar wordt. In dergelijke 

gevallen kan, voor zover de opgelegde voorwaarde gepaard gaat met een aanpassing van de 

plannen, de verwerende partij enkel tot een ‘beperkte’ planaanpassing beslissen en dit voor 

zover dit ook gebeurt op verzoek van de aanvrager (RvS 20 mei 2021, nr. 250.629). 

 

In het voorliggend dossier is er enkel sprake van een vrijwillig ingediend wijzigingsverzoek van 

de aanvrager. Dit door de aanvrager op 12/04/2021 ingediend wijzigingsverzoek met 

gewijzigde planinhoud voorzag in: 

- het herleiden van de bouwdiepte op de eerste verdieping van twaalf meter naar ongeveer 

tien meter, 

- het vervangen van het terras door een ontoegankelijk groendak, 

- het voorzien van een inwendige trap tussen de gelijkvloerse garage en de eerste 

verdieping in de plaats van een uitwendige trap, 

- het wijzigen van de interne indeling van een aantal ruimtes. 
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De verwerende partij verleent de omgevingsvergunning “volgens gewijzigde projectinhoud dd. 

12/04/2021” nadat ze gemotiveerd overweegt dat artikel 64 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet op dit wijzigingsverzoek van toepassing is en de wijzigingen 

voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van voormeld artikel 64. De verzoekende partijen 

betwisten dit ook niet. 

 

3.4 

Ten onrechte betrekken de verzoekende partijen op de vergunningsbeslissing “volgens 

gewijzigde projectinhoud dd. 12/04/2021” dan ook de toepassing van artikel 4.3.1, §1, tweede 

lid VCRO. De gewijzigde plannen worden immers door de verwerende partij niet als 

voorwaarde, met inbegrip van een beperkte planaanpassing, opgelegd. Integendeel, waar 

artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet een aanvrager de mogelijkheid biedt, zowel 

in de vereenvoudigde als in de gewone procedure, de contouren van zijn aanvraag in de loop 

van de beroepsprocedure te wijzigen, ook wat de plannen betreft, oordeelt de verwerende 

partij op grond van het devolutief karakter van het beroep, over de ‘aanvraag’, en doet ze dit 

op grond van een eigen beoordeling zowel wat de wettigheid als wat de opportuniteit betreft. 

 

Waar de verwerende partij aan de afgifte van de vergunning “volgens gewijzigde projectinhoud 

dd. 12/04/2021” nog de voorwaarde verbindt “het platform palend aan de zitplaats dient te 

worden uitgevoerd als groendak. Deze is ontoegankelijk en mag in geen enkel geval worden 

gebruikt als terras” moet worden vastgesteld dat deze voorwaarde in ieder geval niet gepaard 

gaat met een bijkomende planaanpassing. Het ontoegankelijk groendak is immers uitdrukkelijk 

opgenomen in het wijzigingsvoorstel van de aanvrager van 12 april 2021 en als dusdanig reeds 

vergund door de verwerende partij wanneer ze beslist tot afgifte van de vergunning “volgens 

gewijzigde projectinhoud dd. 12/04/2021” en noodzaakt dus geen bijkomende grafische 

aanpassing meer van de “gewijzigde projectinhoud dd. 12/04/2021”. Dit blijkt ook uit volgende 

overweging van de verwerende partij: 

 

"Wat dit oorspronkelijk gevraagd leefterras betreft oordeelt de deputatie dat de gewijzigde 

projectinhoud voldoende garanties bevat om een gebruik als leefterras uit te sluiten. Na wijziging  

wordt enkel nog een ontoegankelijk groendak beoogd. Inkijk naar de tuinen van de beroepers 

is bijgevolg uitgesloten. Het standpunt van de beroeper dat de combinatie van een schuifraam 

met glazen balustrade dubbelzinnig is kan niet worden bijgetreden. Het lijkt redelijk te stellen 

dat een schuifraam met glazen balustrade een meer esthetishe afwerking is dan een raam met 

gemetste schoot. Een schuifraam met glazen balustrade garandeert tevens dat er voldoende 

lichtinval is in de leefruimte aangezien er voor het overige slechts drie kleinere ramen aanwezig 

zijn en een toegangsdeur. De deputatie legt nog als voorwaarde op dat het ontoegankelijk 
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groendak geenszins als terras mag worden gebruikt. Een overschrijding van deze voorwaarde 

maakt vervolgens het voorwerp uit van handhaving." 

 

Dat het reeds in de gewijzigde plannen opgenomen groendak in geen enkel geval mag worden 

gebruikt als terras is, naar het oordeel van de Raad, een overtollig opgenomen voorwaarde 

die bovendien geen enkele grafische weerslag heeft op de gewijzigde plannen. Uit de (reeds 

geciteerde) overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij dit oplegt 

om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de verzoekende partijen over het 

ge/misbruik van een schuifraam met een glazen balustrade, maar is eigenlijk niets meer dan 

de bevestiging van het groendak en de terechte verwijzing naar de handhavingsbevoegdheid 

mocht het groendak toch als terras worden gebruikt. 

 

Of de in de bestreden beslissing opgenomen voorwaarden over de uitvoering van het 

groendak en het verbod van gebruik als terras, al dan niet beperkt zijn, moet niet beoordeeld 

worden aangezien, zoals hierboven uiteengezet, deze volgens de Raad overtollige 

voorwaarden, geen grafische weerslag hebben op de reeds door de verwerende partij 

aanvaarde “gewijzigde projectinhoud dd. 12/04/2021”. 

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen roepen de schending in van: 

 

- artikel 63/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, 

- de artikelen 4.3.1, §§ 1-2 en 1.1.4 VCRO, 

- de ‘formele en materiële motiveringsplicht’ en  

- het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partijen citeren het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en leiden 

hieruit af dat hij van oordeel was dat het gehele concept van de aanvraag grondig herwerkt 

moest worden. Ze wijzen erop dat de verwerende partij blindelings het gewijzigde voorstel van 

de aanvrager heeft gevolgd en hierbij geen rekening heeft gehouden met het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar in verband met de te beperken bouwdiepte tot de 
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bouwdiepte van de rechtsaanpalende buren. Ze merken op dat hun bouwdiepte 9 meter 

bedraagt terwijl het gewijzigde voorstel de bouwdiepte nog steeds voorziet op ongeveer 10 

meter. 

 

De verzoekende partijen menen dat het argument van de aanvrager dat een bouwdiepte van 

ongeveer 10 meter noodzakelijk is omwille van structurele redenen en de inbouwdiepte van 

de trap, niet aanvaardbaar is en verwijzen hiervoor naar hun replieknota. Ze merken evenwel 

op dat de verwerende partij hun argumenten hierover niet onderzocht heeft. Wat de ‘structurele 

redenen’ betreft stippen ze aan dat de verwerende partij nergens de ‘vereiste hedendaagse 

normen’ nergens toelicht en bijzonder vaag en nietszeggend blijft. Een bouwdiepte van 9 

meter, zelfs naar hedendaagse isolatienormen, biedt volgens hen nog steeds een royale living 

en keuken. 

 

Evenmin wordt door de verwerende partij voldoende geantwoord op hun vraag om de 

‘tuindeur’ aan de rechterzijgevel van het ontwerp te supprimeren of te verplaatsen waardoor 

de voorziene binnentrap ook meer naar voor kan worden ingeplant en alles binnen het gabarit 

van negen meter diepte gehouden kan worden. Het antwoord van de verwerende partij dat ze 

geen alternatieve voorstelen moet onderzoeken achten de verzoekende partijen maar een 

“stoplap” aangezien de verwerende partij als vergunningverlenende overheid op grond van 

artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO wel degelijk een alternatief kan opleggen als dit de goede 

ruimtelijke ordening kan dienen. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat de verwerende partij op ongemotiveerde 

wijze afwijkt van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en dat er niet genoeg 

rekening gehouden wordt met de door hen aangevoerde beroepsargumenten. 

 

Het middel is bij gebrek aan uiteenzetting/toelichting onontvankelijk voor zover de 

verzoekende partijen de schending inroepen van artikel 1.1.4 VCRO. 
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2. Relevante regelgeving 

 

2.1 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 

beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester 

en schepenen in eerste administratieve aanleg (artikel 52, laatste lid 

Omgevingsvergunningsdecreet). Als bevoegde overheid onderzoekt ze de 

vergunningsaanvraag in haar totaliteit (artikel 63 Omgevingsvergunningsdecreet). 

 

Als er geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is, zoals in dit geval, 

maakt de provinciale omgevingsambtenaar een verslag op dat deel uitmaakt van het 

vergunningendossier. Het verslag toetst de aanvraag onder meer aan de beoordelingsgronden 

zoals bepaald in titel IV VCRO en dus aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening 

(artikel 63/1 Omgevingsvergunningsdecreet). 

 

De deputatie moet het verslag bij haar beoordeling betrekken en moet in de motivering van 

haar beslissing weergeven op welke wijze ze rekening heeft gehouden met het verslag (artikel 

63/1 Omgevingsvergunningsdecreet). Dit verslag wordt beschouwd als een onafhankelijk en 

extern synthese-advies, opgesteld vanuit een eigen onderzoeksbevoegdheid van de 

ambtenaar. 

 

Ingevolge de devolutieve werking van het administratief beroep onderzoekt de verwerende 

partij de aanvraag in haar volledigheid. Dit houdt in dat de verwerende partij de aanvraag 

opnieuw beoordeelt naar wettigheid en opportuniteit, zonder daarbij gebonden te zijn door de 

voor haar aangevoerde beroepsargumenten.  

 

2.2 

Wanneer er doorheen de administratieve procedure bezwaren en opmerkingen zijn 

geformuleerd over een relevant en te beoordelen aspect, moet de verwerende partij een 

bijzondere aandacht hebben voor deze argumenten. Dit betekent evenwel niet dat ze ertoe 

gehouden is punt voor punt op elk beroepsargument of op elk argument van een niet-bindend 

advies te antwoorden. De formele motiveringsplicht gebiedt haar wel, als orgaan van actief 

bestuur, op een duidelijke manier de redenen te vermelden die geleid hebben tot het nemen 

van haar beslissing. De materiële motiveringsplicht vereist bovendien dat de genomen 

beslissing gedragen wordt door motieven die in feite juist en in rechte aanvaardbaar zijn. Dit 

betekent onder meer dat die motieven moeten steunen op werkelijk bestaande en concrete 

feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld en dat de 
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motieven pertinent moeten zijn en de beslissing naar recht moeten kunnen verantwoorden. Bij 

het uitoefenen van deze bevoegdheid moet de verwerende partij het zorgvuldigheids- en het 

redelijkheidsbeginsel in acht nemen.  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing zal dus moeten blijken waarom de verwerende 

partij het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en de betreffende opmerkingen of 

bezwaren al dan niet bijtreedt. 

 

3. Concrete beoordeling van het middel 

 

3.1 

Uit de toelichting van de verzoekende partijen bij dit middel blijkt dat ze de beoordeling van de 

verwerende partij enkel betwisten wat betreft de bouwdiepte van het gewijzigde project, te 

weten ongeveer 10 meter, daar waar hun woning een bouwdiepte heeft van 9 meter en de 

provinciale omgevingsambtenaar had gesteld dat de bouwdiepte moest beperkt worden tot de 

bouwdiepte van de aanpalende buur. 

 

Nadat de verwerende partij vooreerst in haar beslissing een samenvatting geeft van het 

verslag van haar provinciale omgevingsambtenaar en van de standpunten van de 

verzoekende partijen zoals veruitwendigd in hun beroepschrift en replieknota, oordeelt ze als 

volgt over de bouwdiepte:  

 

“De aanvrager heeft naar aanleiding van de opmerkingen van de provinciale 

omgevingsambtenaar dd. 12/04/2021 op het Omgevingsloket een gewijzigde projectinhoud  

overgemaakt. 

 

De bouwdiepte op de eerste verdieping wordt beperkt tot 10m (in plaats van oorspronkelijk  

12m). Hiermee hoopt de aanvrager het uitzicht van de beroepers op een hoge brede bakstenen 

muur te beperken en zelf nog een comfortabele leefomgeving te kunnen voorzien. In deze 

bouwdiepte van 10m wordt er een dikte van 25 à 30cm van de muren ingecalculeerd om  

voldoende isolatie te voorzien. Daarnaast wordt er gekozen om via een binnentrap vanuit de 

huidige garage de leefruimte te bereiken. Omwille van structurele redenen en inbouwdiepte van 

de trap is 10m bouwdiepte een minimum. 

(…) 

De beroeper heeft een replieknota inzake het wijzigingsverzoek ingediend. Deze meent om te 

beginnen dat het wijzigingsverzoek niet mogelijk is aangezien er strikt genomen niet voldaan is  

aan de opmerking van de provinciale omgevingsambtenaar, namelijk: “De bouwdiepte op de 

eerste verdieping wordt beperkt tot de bouwdiepte van de rechts aanpalende buur.”. 
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(…) 

Wat de bouwdiepte betreft kunnen de beroepers zich nog steeds niet vinden in het voorstel. Er  

ligt een afwijking voor van bijna één meter. De argumentatie van de aanvrager klopt volgens  

hen niet aangezien door het supprimeren van de verbinding tussen het leefgedeelte en de tuin 

wel een trap kan worden geïncorporeerd in een bouwdiepte van 9m. De aanvragers beschikken 

bovendien al over een directe toegang van hun woning naar de tuinzone via de voorziene 

inkomdeur (bestaande achterdeur van de garage). 

(…) 

De deputatie sluit zich niet aan bij het standpunt van de beroepers. 

(…) 

 

Het kan redelijkerwijze niet worden betwist dat de gewijzigde projectinhoud op zich een 

verbetering inhoudt vergeleken met het oorspronkelijk ontwerp: de bouwdiepte op de eerste 

verdieping wordt 2m ingetrokken en het leefterras op de eerste verdieping wordt  gesupprimeerd. 

Zowel de goede ruimtelijke ordening als de beroepers zijn hierbij gebaat.  

(…) 

De deputatie stelt vast dat de aanvrager met de gewijzigde projectinhoud in de mate van het 

mogelijke maximaal is ingegaan op de voorstellen tot aanpassingen. 

 

Naar de beroepers toe rest enkel nog een bouwdiepte van 0,97m ten opzichte van de 

achtergevel woning Dwangstraat 3. Gelet op de eisen om heden te kunnen bouwen conform de 

hedendaagse normen kan dit redelijkerwijze niet als onaanvaardbaar worden beschouwd. De 

bouwdiepte van 10m wordt niet als dermate overdreven bevonden dat zij op onredelijke wijze 

hinder bezorgt aan de beroeper. Dat de bouwdiepte nog verder kan worden beperkt door de 

trap ofwel te verplaatsen ofwel de toegangsdeur naar de tuinstrook te supprimeren laat de 

deputatie terzijde. Het is immers niet aan de deputatie om alternatieven te onderzoeken of 

alternatieven voor te stellen voor een aangevraagd ontwerp. Als vergunningverlenend 

bestuursorgaan oordeelt de deputatie over de aanvraag zoals deze voorligt. Op basis van het 

voorliggend ontwerp oordeelt de deputatie dat het nadeel van de beroepers die geconfronteerd 

worden met een bijkomende bouwdiepte van 0,97m niet opweegt tegen het voordeel van de 

aanvrager om een comfortabele leefruimte met keuken te voorzien waar tevens aandacht is 

voor een vlotte toegang tot kwalitatieve buitenruimte. Dit temeer nu het leefterras op de eerste 

verdieping wordt geschrapt. Door het beperken van de bouwdiepte tot het minimum van 10m is 

de visuele hinder en het verlies aan uitzicht voor de beroepers beperkt tot het aanvaardbare. ” 

 

3.2 

Uit de geciteerde overwegingen blijkt dat de verwerende partij wel degelijk geantwoord heeft 

op de bezwaren van de verzoekende partijen over de bouwdiepte van het gewijzigde project  

en hierdoor ook het andersluidend verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, dat op dit 

punt het standpunt van de verzoekende partijen bijtreedt, bij haar beoordeling betrokken heeft.  
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Alle argumenten van de verzoekende partijen over de bouwdiepte zijn in het hierboven 

weergegeven citaat terug te vinden, en worden in de voorliggende procedure gewoon herhaald 

omdat ze menen dat de verwerende partij daar niet afdoende heeft op geantwoord. 

 

Zoals reeds gesteld is de verwerende partij er niet toe gehouden punt voor punt op elk 

argument te antwoorden. Uit het geheel van haar beslissing moet evenwel duidelijk blijken 

waarom ze, in dit geval wat de bouwdiepte betreft, afwijkt van het verslag van haar provinciale 

omgevingsambtenaar en de argumenten van de verzoekende partijen niet bijtreedt. 

 

De Raad herinnert verder aan de ruime appreciatiebevoegdheid van de verwerende partij over 

de toets aan de vereisten van de goede ruimtelijke ordening. Het wettigheidstoezicht van de 

Raad op deze toets is in beginsel beperkt. Hij kan enkel nagaan of de verwerende partij de 

feitelijke gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk , 

onzorgvuldig of foutief beslist. De Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening maken in de plaats van de verwerende partij. 

 

Gelet op de in beginsel beperkte toetsingsbevoegdheid van de Raad volstaat het niet dat een 

verzoekende partij een betoog voert waaruit blijkt dat ze gekant is tegen het gevraagde project 

en mag ze zich evenmin beperken tot vage kritiek en beweringen of tot het formuleren van een 

tegengesteld standpunt.  

 

Het is aan de verzoekende partij die de inpasbaarheid van het beoogde project in het licht van 

een goede ruimtelijke ordening betwist om aan te tonen dat het vergunningverlenend 

bestuursorgaan hetzij foutief, hetzij op kennelijk onredelijke wijze tot het besluit kwam dat het 

aangevraagde project verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening. Ze moet op 

gefundeerde wijze aantonen dat het vergunningverlenend bestuursorgaan de 

overeenstemming van het aangevraagde project met een goede ruimtelijke ordening niet heeft 

beoordeeld met inachtneming van de beginselen die zijn bepaald in artikel 4.3.1, §2, eerste lid 

VCRO, hetzij deze beoordeling foutief of op kennelijk onredelijke wijze heeft uitgevoerd of 

mogelijke relevante aandachtspunten niet in aanmerking heeft genomen. 

 

3.3 

De Raad merkt op dat het middel van de verzoekende partijen een herhaling is van wat ze – 

met betrekking tot de bouwdiepte – als argument hebben ingeroepen in de administratieve 

beroepsprocedure. Ze komen in hun kritiek niet verder dan het poneren van een tegengestelde 

visie, wat evenwel niet volstaat voor het succesvol aanvoeren dat de beoordeling in de 
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bestreden beslissing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke 

ordening de grenzen van de appreciatiebevoegdheid van de verwerende partij overschrijdt.  

 

Specifiek wat betreft het oordeel van de verwerende partij dat de bijkomende bouwdiepte van 

0,97 meter ten aanzien van de achtergevel van hun woning aanvaardbaar is, maken de 

verzoekende partijen niet aannemelijk dat deze afwijkende bouwdiepte kennelijk onredelijk 

zou zijn, onzorgvuldig of waarom dit een strijdigheid zou uitmaken met de goede ruimtelijke 

ordening. Dat een bouwdiepte van negen meter een voldoende kwalitatieve leefruimte 

toestaat, is louter opportuniteitskritiek. De verwerende partij heeft afdoende en niet kennelijk 

onredelijk op de beroepsgrieven van de verzoekende partijen geantwoord en daarmee ook het 

andersluidend oordeel op het vlak van de bouwdiepte, waar trouwens grotendeels door de 

gewijzigde plannen aan tegemoet wordt gekomen, in haar beoordeling betrokken. 

 

Evenmin worden de verzoekende partijen in hun standpunt gevolgd dat de verwerende partij 

op ongemotiveerde wijze afwijkt van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. Uit 

de bestreden beslissing blijkt immers dat de verwerende partij kennis neemt van de inhoud 

van het verslag, maar vervolgens, gelet op het ingediende wijzigingsverzoek van de aanvrager 

en rekening houdend met de argumenten van de verzoekende partijen, oordeelt dat de 

gewijzigde aanvraag toch verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en om welke 

reden. Gelet op de concrete omstandigheden van het dossier tonen de verzoekende partijen 

niet aan dat deze beoordeling van de verwerende partij ter weerlegging van het verslag van 

de provinciale omgevingsambtenaar onzorgvuldig, onjuist of kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

Tot slot moet de verwerende partij worden bijgetreden waar deze stelt dat ze niet gehouden is 

tot een alternatievenonderzoek. Zolang de goede ruimtelijke ordening met het aangevraagde 

niet in het gedrang wordt gebracht, komt het project voor vergunning in aanmerking, ongeacht 

het gegeven dat er volgens de verzoekende partijen betere alternatieven mogelijk zijn.  

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

C. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

- de artikelen 4.3.1, §§ 1-2 en 1.1.4 VCRO en 

- het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 
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Volgens de verzoekende partijen wordt de Dwangstraat, waar het gevraagde project zich 

situeert, voornamelijk gekenmerkt door de muur van de kloostertuin en de klassieke 

eengezinswoningen met woonvertrekken op het gelijkvloers, zoals ook hun eigen woning. 

Het project voorziet dus een afwijkende bouwtypologie, die niet voorkomt in de onmiddellijke 

omgeving. 

 

Ze wijzen erop dat, door in het project de leefruimte op de eerste verdieping te voorzien, en 

gelet op het atypisch reliëf van de tuinzones, er bij hen een onredelijke en onaanvaardbare 

inkijk gecreëerd wordt in hun tuinen. 

 

Dit wordt volgens hen nog versterkt door de afwijkende bouwdiepte en het groot schuifraam 

dat wordt voorzien aan de achterzijde van het project. Ze verwijzen naar de opmerking van de 

provinciale omgevingsambtenaar die stelde dat het veel logischer zou zijn om een gedeelte 

van de overgedimensioneerde garage te betrekken bij het leefgedeelte van de woning. Ze 

stellen vast dat de verwerende partij met deze opmerking geen rekening heeft gehouden. Het 

voorzien van een toilet, inkom, berging en technische ruimte in de bestaande garage kan 

volgens hen niet worden beschouwd als leefgedeelte. Het wijzigingsverzoek van de aanvrager 

houdt op dit punt geen rekening met het advies van de omgevingsambtenaar. 

 

Ze vervolgen dat er in de onmiddellijke omgeving geen enkele woning voorkomt waarbij de 

ramen op de eerste verdieping tot de grond reiken. Ze vrezen ervoor dat de aanvragers in 

verleiding zullen worden gebracht om toch hun schuifraam te gebruiken om het terras te 

betreden. De vraag van de verzoekende partijen om dit schuifraam te vervangen door een 

raam met een gemetste schoot werd door de verwerende partij niet ingewilligd, omwille van 

de lichtinval. Dit is volgens hen niet ernstig aangezien het raam aan de achterzijde bijna even 

breed is als de achtergevel.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat het aangevraagde project niet inpasbaar 

is in de onmiddellijke omgeving en voor een onredelijke en onaanvaardbare inkijk zorgt in hun 

tuinen. 
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Ook hier moet worden vastgesteld dat de ingeroepen schending van artikel 1.1.4 VCRO niet 

ontvankelijk is aangezien deze schending niet verder wordt toegelicht. 

 

2. Relevante regelgeving 

 

De verwerende partij heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer ze onderzoekt of een 

aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar beoordeling moet ze 

duidelijk aangeven op welke motieven ze haar beslissing steunt. Daarbij moet ze rekening 

houden met de relevante, in de omgeving bestaande toestand en met de aandachtspunten en 

criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO). 

 

Het toezicht van de Raad is beperkt. Hij kan enkel nagaan of de verwerende partij de feitelijke 

gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of foutief beslist. 

De Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken in de 

plaats van de verwerende partij. 

 

3. Concrete beoordeling van het middel 

 

3.1 

De verzoekende partijen argumenteren dat de verwerende partij geen rekening hield met de 

onmiddellijke omgeving omdat het vergund project, wat de typologie betreft, verschilt van de 

eengezinswoningen in de omgeving aangezien de leefruimtes voorzien worden op de eerste 

verdieping en er achteraan een groot schuifraam wordt voorzien dat inkijk toelaat in hun tuinen 

en dat het betreden van het terras mogelijk maakt.  

 

Het louter gegeven dat een gebouw een verschillende interne indeling heeft of architecturaal 

verschilt van de woningen in de onmiddellijke omgeving, toont echter niet aan dat de 

verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de onmiddellijke omgeving.  

 

3.2 

Uit het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar blijkt dat het aanvankelijk voorziene 

leefterras van ongeveer 12m² problematisch was omdat dit inkijk kon veroorzaken op de 

aanpalende percelen. 

 

De aanvrager hebben, om aan deze opmerking tegemoet te komen, in het wijzigingsverzoek 

van 12 april 2021 het leefterras vervangen voor een ontoegankelijk groendak. Uit die 
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ingediende en als dusdanig ook vergunde gewijzigde plannen blijkt ook dat het schuifraam 

voorzien wordt van een glazen balustrade van 1,10 meter hoogte. 

 

Voor de Raad hernemen de verzoekende partijen hun twijfels over het gebruik van het terras 

en het schuifraam en herhalen hiermee hun argumenten uit hun replieknota. Ze betrekken 

evenwel niet het feitelijk gegeven dat het schuifraam van het als ontoegankelijk voorziene 

groendak afgeschermd wordt met een glazen balustrade en dat een mogelijks gebruik van het 

vergunde groendak als terras een kwestie van handhaving is. Of het schuifraam dan al dan 

niet beter een gemetste sokkel zou moeten hebben is louter een opportuniteitsoordeel, maar 

maakt de bestreden beslissing niet onwettig. Uit de bestreden beslissing blijkt bovendien dat 

de verwerende partij kennis heeft genomen van het voorstel van de verzoekende partijen om 

een gemetste schoot te voorzien in plaats van de glazen balustrade, maar ze oordeelt dat 

deze laatste een meer esthetische afwerking uitmaakt en meer lichtinval garandeert. De 

verzoekende partijen tonen niet aan dat de verwerende partij met dit oordeel haar 

appreciatiebevoegdheid heeft overschreden. 

 

Ook met betrekking tot het reliëf in de tuin wordt in de gewijzigde plannen nog een keermuur 

voorzien, maar ook dit betrekken de verzoekende partijen niet bij hun kritiek. 

 

De kritiek van de verzoekende partijen op de interne verdeling van de woning kan evenmin tot 

de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden. In hun gewijzigde plannen voorzien de 

aanvragers de inkom, een toilet, berging en technische ruimte in de bestaande garage. Hun 

opmerking dat deze zaken niet als ‘leefgedeelte’ kan beschouwd worden en er dus niet 

tegemoet gekomen wordt aan de opmerkingen van de provinciale omgevingsambtenaar, wordt 

door de Raad niet bijgetreden. Waar de provinciale omgevingsambtenaar de functionele 

verbondenheid van de bestaande garage met de nieuw op te richten woongelegenheid in 

vraag stelde omdat er geen interne directe verbinding voorzien was, wordt dit niet kennelijk 

onredelijk door de verwerende partij als opgelost geacht met het ingediende wijzigingsvoorstel. 

De provinciale omgevingsambtenaar heeft immers niet gesteld dat een deel van de garage 

diende ingericht te worden als leefgedeelte, wel dat een gedeelte van de garage diende 

betrokken te worden bij het leefgedeelte van de woning. Met de gewijzigde plannen is hieraan 

verholpen. De kritiek van de verzoekende partijen is louter opportuniteitskritiek, minstens 

berust ze op een foutieve lezing van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. 

 

6. 

Het middel wordt verworpen. 
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V. Beslissing  

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

2. De kosten van het beroep, bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, bepaald 

op 400 euro, blijven ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 7 april 2022 door de tweede kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tweede kamer, 

Margot DEPRAETERE Hilde LIEVENS 

 


