13

het verdrag van Aarhus14
15

van het verdrag van Aarhus, is er al helemaal geen
raam van procedures voor de RvS en de RvVb (en

van reguliere procedures voor de hoven en rechtgesteld, is het gezond en goed voor het democra-

-

gers en de overheid wordt omgesprongen met de
16

-



12

(red.)
12
TMR 2013, 393-397.

13
14
15
16

De Juristenkrant 25 september 2013, 5.





-

-

schien op gespannen voet met de (reeds van eerder
grond mogen vormen voor vergunningsaanvragen,
maar het GwH ziet alvast geen onhoudbare spreid-

-
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1

-

met zeer uiteenlopende adviezen,2 en werden de
toepassingsmodaliteiten in de rechtsleer ondertussen uitvoerig becommentarieerd.3

kan

4

over een weigeringsbesluit voor het bouwen van

Het is vaststaande recht-

gewestplan vooralsnog in een gebied voor ver-

-

terpreteerd, en dat het bestuur derhalve evenmin
van de bepaling.5

-

wacht dat álle bestuursdocumenten met beleidsma-

Dit neemt niet weg dat ingediende bezwaren, in
best voldoet.
treden.


1

In een arrest van 6 april 2011 oordeelde het GwH dat het

van de vergunningverlenende overheid, zou impliceren dat
niet door middel van het vergunningenbeleid mogen wor-

2

beoordeling van een vergunningsaanvraag, maar

De milieu- en natuurraad van Vlaanderen toont zich een

-

6

-

De

-

den misschien geen bezwaar hebben ingediend. De Vlaamse

vormen voor het vergunningenbeleid (Parl.St. Vl.P. 20086

tus 2013; RvVb nr. A/2013/0511, 27 augustus 2013.
Parl.St. Vl. P.

TROS 2012, 228242.
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-

-

een structuurplan niet zal volstaan om een vergunven die aan de grondslag liggen van een structuur-

overruled.

-

-

de legaliteitsbeoordeling (de bestemmingscon-

ling zoals bedoeld in de bepaling.11 Volgens het GwH

7

12

weigering dienen.

8

-

worden geregeld.9
bewoordingen van

ningverlenend

13

art.

bestuurs-

plannen. Het is volgens de RvVb niet vereist dat een

  




structuurplan.14


uit de parlementaire voor-

een blanco begrip is, waarvan de inhoud niet alleen
-

15

woning, op 16m van de as van de straat, volstaat
de overeenstemming van de aanvraag met de goede
toestand buiten beschouwing te laten.10 De oppor-

16

-

82.574, cv Haviland, TROS 2000, 28-29.

17

11

TROS 2009, 115; zie
12
13
Liber Amicorum Marc Boes, Brugge,
die Keure, 2011, 111.
9
10

RvVb nr. A/2012/0087, 13 maart 2012.
RvVb nr. A/2013/0456, 6 augustus 2013.

Het

TROS 2012,
229.
GwH nr. 50/2011, 6 april 2011, overweging B.61.3.
A/2013/0274, 28 mei 2013.

14
15
16
17

RvVb nr. A/2013/0511, 27 augustus 2013.
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beheerder, dat nog niet was uitgevoerd, en waarover

-

18

25

Nog

26

-

19

De RvVb aanvaardt dat ieder bestuursdocument
in principe
-

geregeld in de VCRO, zal sneller discussie ontstaan.
doorgaan. Best steunt een ingeroepen beleidsdocu-

roepen bestuursdocument werd vertaald in een

orgaan binnen het bestuur, waardoor het bestuurs-

voorwaarde.20
past.21 Volgens de rechtsleer is het aangewezen dat

22

in de parlementaire voorbereidingen op de plicht
om in concreto

23

-

Die vereiste wordt

VCRO niet als rechtsgrond dienen voor een weigering.

24

die wordt ingediend voor een terrein in het gebied
18
19
20
21
22

RvVb nr. A/2013/0145, 16 april 2013.
RvVb nr. A/2013/0511, 27 augustus 2013.

-

RvVb nr. A/2013/0511, 27 augustus 2013.

arrest van de RvVb in het bindend gedeelte van
TROS 2009, 115.

23
24

Parl.St. Vl.P.
25
26
2012; RvVb nr. A/2013/0456, 6 augustus 2013; RvVb nr.
A/2013/0511, 27 augustus 2013.
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-

bestemming van dit gebied niet overeenstemt met
-

-

-

een soort ‘

niet

-

wel
gevend gedeelte van het structuurplan volgens de
-

gunningverlenende besturen te overtuigen van de



wordt overgenomen in het bindend gedeelte van
(Joris Gebruers)




archeologische zones en monumenten, stads- en
-

-
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