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belang van onmiddellijke buren.16 

Het is afwachten of de RvS de ingezette koerswijzi-
ging bij de beoordeling van het belang van niet ont-
eigende buren zal aanhouden. In tussentijd kunnen 
deze derden hun kansen alvast vergroten door hun 
belang zorgvuldig uiteen te zetten17 en door ook de 
rechtshandeling die aan het onteigende goed een 
bestemming geeft afzonderlijk aan te vechten.18  Zij 
kunnen hier alleen maar belang bij hebben.  

(Matthias Valkeniers)

16 J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Ad-
ministratie – Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, 219 
e.v., nr. 232. RvS 3 december 2013, nr. 225.679, Van Vynckt.

17 RvS 2 februari 2012, nr. 217.677, Bonte.
18 RvS 13 februari 2015, nr. 230.201, Van Cauter.

inderdaad steeds gebeuren ter realisatie van een 
welbepaald onteigeningsdoel van algemeen nut. In 
die zin lijken beide elementen onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en lijkt een op de bestemming 
gesteund belang automatisch een op de onteigening 
gesteund belang. 
Door de vereiste van het belang als ontvankelijk-
heidsvoorwaarde in te stellen, beoogde de wetgever 
om de ‘actio popularis’ uit te sluiten.15 Deze bezorgd-
heid is uiteraard legitiem. Zij mag echter niet leiden 
tot een al té strikte invulling van de voorwaarde van 
het belang. Indien de lijn van de besproken arresten 
wordt doorgetrokken, lijkt een niet-onteigende buur 
bijna nooit meer op ontvankelijke wijze te kunnen 
opkomen tegen een onteigeningsbesluit. In het ver-
gunningencontentieux is daarentegen reeds geble-
ken dat soepeler kan worden omgegaan met het 

15 Gedr.St. Kamer 1937-1938, nr. 110, 11.

Strenge winters in Schilde: zeven hectare  
woonpark bevroren 
 
RvS 7 juli 2015, nr. 231.876, nv Ismapa 

Schilde

In het nochtans doorgaans vredige Schilde werd de 
voorbije jaren hevig strijd geleverd over een kleine 
zeven hectare bos. Zonevreemd bos, want het 
gebied was volgens het gewestplan ingekleurd als 
woonpark, een bestemming die volgens sommigen 
zoveel betekent als ‘vecht het zelf maar uit’.1 Er ble-
ken twee compleet tegengestelde visies te bestaan 
over de toekomst van dit gebied. Een bouwpromo-
tor droomde van een gated community voor een 
dertigtal villa’s. De gemeente Schilde wou integen-
deel géén bebouwing toelaten, hierin gesteund (of 
is het aangejaagd?) door het voor de gelegenheid 
opgerichte Boscomité ‘Red Hof ter Linden’. 
De manier waarop de gemeente haar doel wil berei-
ken is -zo neutraal mogelijk geformuleerd- creatief. 

1 G. VAN DER STIGHELEN, ‘De zomer van Guillaume. Woon-
parkgebied’, Knack 5 augustus 2015, 110.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
‘Jachthoornlaan’ bestemt het voormalige woonpark 
tot  ‘reservegebied voor wonen’ en duidt dit op het 
grafisch plan aan met een rode arcering. De ontwik-
kelingsmogelijkheden van het gebied worden echter 
‘bevroren’. Het bouwen van nieuwe constructies is 
uitgesloten. De bouwpromotor ziet zijn droom op 
die manier veranderen in een nachtmerrie en trekt 
hierop naar de RvS. En die laatste zorgt voor een ruw 
ontwaken door de dertien (!) opgeworpen middelen 
één voor één ongegrond te verklaren. 

‘Bestemming’ en ‘inrichting’: 
consequent zijn is geen vereiste
Aan de opmaak van het RUP ‘Jachthoornlaan’ gaat 
een heel verhaal vooraf. De gemeente Schilde heeft 
zo’n 670 sociale woningen te kort. Heel wat, voor 
een gemeente van amper 20.000 inwoners. Om 
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de nodige inspanningen te leveren met het oog op 
het creëren van een sociaal woonaanbod, legt de 
gemeente in haar ruimtelijk structuurplan vast dat 
enkele woonuitbreidingsgebieden (WUG’s) zullen 
worden aangesneden. Ter compensatie hiervoor 
moet volgens het structuurplan een gelijkaardige 
oppervlakte woongebied of woonpark worden 
‘bevroren’. Geen villa’s, maar sneeuwmannen: dat 
is uiteraard niet naar de zin van de bouwpromotor.
Hij voert aan dat de bestemming ontoelaatbaar 
rechtsonzeker is. Die bestemming wordt in het RUP 
als volgt omschreven: ‘Het gebied is gereserveerd 
voor wonen, openbare groene en verharde ruim-
ten en aan het wonen verwante voorzieningen. De 
woondichtheid van het gebied kan daarbij niet hoger 
zijn dan de maximale woondichtheid van woonpark-
gebied, zijnde 5 woningen per ha.’
Bestemmingsvoorschriften hebben betrekking op 
welke activiteiten al dan niet in een bepaald gebied 
zijn toegelaten. Ze leggen de gebruiksmogelijkhe-
den van gronden en gebouwen vast.2 Inrichtings-
voorschriften hebben betrekking op ‘hoe’ de activi-
teiten of functies hun plaats krijgen in de ruimte.3 
Logischerwijze zou hieruit volgen dat de inrichtings-
voorschriften van het RUP ‘Jachthoornlaan’ vastleg-
gen op welke manier de bestemming ‘wonen, open-
bare groene en verharde ruimten en aan het wonen 
verwante voorzieningen’ gerealiseerd kan worden. 
Niets is minder waar. De inrichtingsvoorschriften 
leggen onbetwistbaar vast dat nieuwe constructies 
zijn uitgesloten. Wel toegelaten zijn handelingen 
in het kader van bosbeheer en werken nodig ter 
beheersing van overstromingen of om wateroverlast 
te voorkomen. Ook de RvS is formeel: ‘de steden-
bouwkundige voorschriften (laten) de verzoekende 
partij niet in het ongewisse (…) over het actuele lot 
van haar percelen: elke vorm van nieuwe bebouwing 
is onmogelijk.’
Op die manier ontstaat eigenlijk een nieuwe ruim-
telijke bestemming. Naast het bouwvrij agrarisch 
gebied, bestaat er nu ook bouwvrij woongebied. 

2 M. BAUWENS, T. DE WAELE en W. VANDEVYVERE, ‘Plannen 
en uitvoeren: het RUP als instrument in het proces van idee 
tot realisatie. Juridische positie en redactie van een RUP’, 
TROS 2007, extra afl., 7.

3 M. BAUWENS, T. DE WAELE en W. VANDEVYVERE, ‘Plannen 
en uitvoeren: het RUP als instrument in het proces van idee 
tot realisatie. Juridische positie en redactie van een RUP’, 
TROS 2007, extra afl., 3-10.

Met de belangrijke nuance dat er in de eerstge-
noemde gebieden nog steeds agrarische activiteit 
kan plaatsvinden zonder het oprichten van construc-
ties. Hoe ergens gewoond kan worden zonder bouw-
activiteiten toe te laten, is voer voor de creatievelin-
gen onder ons. Misschien zet er zich wel een nieuwe 
woontrend door: into the wild. Terug één met de 
natuur, zonder schuilplekken tegen weer en wind, 
zonder carports, zonder tuinhuizen. Wat een utopi-
sche manier van wonen! Het arrest roept echter ook 
ernstige vragen op met betrekking tot bestemming 
en inrichting. Kan voortaan in parkgebied een ver-
bod op het aanleggen van beplantingen ingeschre-
ven worden? Of een verbod op de aanplanting van 
bomen in bosgebied? Het lijkt wel dat een minimum 
aan consequentie met betrekking tot de begrippen 
bestemming en inrichting niet meer nodig is. 

Don’t shoot the messenger: het RUP 
als uitvoering van het GRS
In de procedure voor de RvS probeert de bouw-
promotor ook op verschillende manieren proble-
men met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
van Schilde4 aan te tonen. Het is de bedoeling dat 
een RUP uitvoering geeft aan de visie die de over-
heid in haar ruimtelijk structuurplan neerschreef.5 

Er kan wel een RUP worden opgemaakt dat afwijkt 
van het structuurplan. Volgens artikel 2.1.2 §3 VCRO 
kan dit in geval van onvoorziene ontwikkelingen van 
de ruimtelijke behoeften, of omwille van dringende 
sociale, economische of budgettaire redenen.6 Een 
ruimtelijk structuurplan kan niet op ontvankelijke 
wijze rechtstreeks worden aangevochten door een 
burger, omdat dit voor hem geen (onmiddellijke) 
rechtsgevolgen teweeg brengt.7 Het ruimtelijk struc-
tuurplan kan zich op die manier ‘verstoppen’ voor 
procedures tot een RUP wordt opgemaakt. Wat volgt 
doet (opnieuw) de vraag rijzen of het in het kader 
van een duurzame rechtsbescherming niet wenselijk 
is om een ruimtelijk structuurplan toch rechtstreeks 

4 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd definitief 
vastgesteld door de gemeenteraad van Schilde op 24 okto-
ber 2005.

5 T. DE WAELE, ‘Het RUP voert het ruimtelijk structuurplan uit: 
doel, maar ook middel…’, TROS 2009, 34-52.

6 A. LUST, ‘Zeg niet te gauw, ’t is weer een … afwijkend RUP!’, 
TOO 2013, 489-492.

7 A. LUST, ‘Zeg niet te gauw, ’t is weer een … afwijkend RUP!’, 
TOO 2013, 489-492.
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aanvechtbaar te verklaren voor burgers.8

In eerste instantie vraagt de bouwpromotor om het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan buiten toepas-
sing te laten met toepassing van artikel 159 van de 
Grondwet. Eén van de redenen om tot de onwettig-
heid van het structuurplan te besluiten ligt volgens 
de bouwpromotor in het gebrek aan een redelijke 
en zorgvuldige afweging wat betreft de beleidsop-
tie om haar gronden te bevriezen. Er zou nergens 
worden gemotiveerd waarom net dit gebied onbe-
bouwd moet blijven. De RvS neemt het gemeente-
lijk ruimtelijk structuurplan onder de loep en vindt 
daarin wel degelijk voldoende materiële motieven 
om het woonpark te bevriezen.9 Ook twee andere 
redeneringen om het structuurplan buitenspel te 
zetten worden in het arrest 
afgewezen.10 
Niet getreurd echter, want 
de promotor haalt ver-
volgens alles uit de kast 
om een strijdigheid van 
het RUP met datzelfde 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan te tonen. 
Een eerste argument handelt over de koppeling tus-
sen de aansnijding van een WUG voor de realisatie 
van een sociaal woonaanbod en de compensatie 
hiervoor op een andere locatie. In het structuurplan 
wordt het RUP ‘Moerstraat- Moerhoflaan’ als aan te 
snijden WUG gekoppeld aan het RUP ‘Jachthoorn-
laan’. Volgens de bouwpromotor impliceert die 
koppeling dat de beide RUP-procedures gelijktijdig 
moeten verlopen en gelijktijdig worden behandeld. 
De RvS is echter niet akkoord. Een koppeling tussen 
beide RUP’s vereist volgens de RvS niet noodzakelijk 
een simultaan verloop van de beide opmaakproce-
dures. De vraag rijst of de Raad anders zou hebben 
geoordeeld indien éérst het RUP zou zijn opgemaakt 

8 Zie hierover J. SNAUWAERT, ‘My way or the highway: duur-
zame planning en rechtsbescherming’, TOO 2015, 240-242.

9 De gemeente Schilde zag in de moeilijke bereikbaarheid, 
de kwetsbaarheid van de zone en de mogelijkheden om in 
dit gebied een groene dooradering te realiseren voldoende 
redenen om deze gronden als te bevriezen compensatiege-
bied aan te duiden.

10 De promotor voerde nog aan dat de bezwaren die waren 
ingediend tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp 
van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan onvoldoende wa-
ren ontmoet, en dat het structuurplan gebaseerd zou zijn op 
achterhaalde feitelijke en juridische informatie.

dat de realisatie van een sociaal woonaanbod moge-
lijk maakt. Er is namelijk geen enkele garantie dat 
het hieraan in het structuurplan gekoppelde RUP dat 
de compensatie vastlegt, ook daadwerkelijk wordt 
opgemaakt. Stel dat ter realisatie van een project 
een stuk bos mag worden gekapt op voorwaarde dat 
elders wordt gecompenseerd, dan lijkt het logisch 
dat in de kaptoelating een onlosmakelijke link wordt 
gelegd naar die compensatie. Volgens het hier 
besproken arrest is een (rechts)zekere koppeling 
tussen de instrumenten die uitvoering geven aan 
één beleidsvisie echter niet nodig.
In een tweede middel om een strijdigheid van het 
RUP met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
aan te tonen wordt de rekenmachine bovengehaald. 

In het structuurplan wordt 
de bevriezing van 6,4 ha 
woonpark vooropgesteld. 
In de ruimteboekhouding 
van het RUP blijkt echter 
dat meer bevroren wordt 
dan voorzien, namelijk 7,2 

ha. Voor de RvS is deze vaststelling niet voldoende 
om een strijdigheid van het RUP met het structuur-
plan te weerhouden. Uit het structuurplan blijkt 
immers dat het de bedoeling is om het resterende, 
nog onbebouwde woonpark te bevriezen. Het RUP 
‘Jachthoornlaan’ geeft uitvoering aan deze visie en 
is dus niet strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. De pogingen van de promotor om 
een strijdigheid van het RUP met het structuurplan 
aan te tonen vallen dus bij de RvS in dovemansoren. 

Red het bos of red het zicht van-
uit mijn achtertuin?
Parallel met de rechtsstrijd voor de RvS in Brussel, 
blijft ook het Boscomité in Schilde niet stilzitten. Het 
comité is volgens een verspreide flyer een initiatief 
van de bewoners ‘die begaan zijn met de natuur’. 
De woordvoerder van en sterke man achter de orga-
nisatie is bewoner van het woonpark en kennelijk 
een ware communicatiestrateeg. Zo werden een 
website en een pagina op facebook aangemaakt 
om de bewoners mee te krijgen in het verhaal en 
hen te wijzen op de gevaren van ontbossing. Ook de 
lokale pers droeg haar steentje bij11 en met resul-

11 ‘Hof ter Linden is bijna gered’, Het Nieuwsblad 20 decem-
ber 2011; ‘Bos Hof ter Linden gered na 13 jaar strijd’, Het 

Een nieuwe ruimtelijke bestemming is 

geboren: bouwvrij woongebied!
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zou dus een groene recreatieplek verliezen indien 
het bos niet meer openbaar toegankelijk is, zoals 
de bouwpromotor met zijn gated community voor 
ogen had. Dat de gemeente dit stukje zonevreemd 
bos wil beschermen, is op zich absoluut een verde-
digbare beleidsvisie. Waarom dan toch het gebied 
herbestemmen naar ‘reservegebied voor wonen’, 
met de vage optie om het gebied ooit nog ontwik-
kelingskansen te geven  ‘nadat de noodzaak tot ont-
wikkeling in een kwantitatieve woonbehoeftestudie 
wordt aangetoond (…) die deel uitmaakt van een 
herziening van het GRS en na een herziening van het 
RUP’? Is het zoals ook in de procedure voor de RvS 
werd gesuggereerd ‘om een de facto bouwverbod te 
verhullen om planschade en andere schadevergoe-
dingen te vermijden’? Nochtans lijkt het risico op 
planschade op het eerste gezicht eerder gering te 
zijn. Het plangebied ligt bijvoorbeeld slechts beperkt 
aan een uitgeruste weg. 

De RvS bleef dus ongevoelig voor het arsenaal mid-
delen dat door de promotor werd opgeworpen. Het 
RUP ‘Jachthoornlaan’ werd niet vernietigd, waar-
door de inwoners van Schilde weer opgelucht kun-
nen ademhalen: het bos blijft een publiek toeganke-
lijke plek. Dat sommigen hierdoor hun mooi uitzicht 
behouden is ongetwijfeld mooi meegenomen. En de 
bouwpromotor, die blijft in de kou staan. 

(Emma Vanderstraeten)

taat: tijdens het openbaar onderzoek werd door het 
Boscomité een ‘bezwaar’ ingediend met meer dan 
6.000 steunbetuigingen voor het RUP ‘Jachthoorn-
laan’. Dat ook een lid van de GECORO die over het 
RUP advies moest uitbrengen de steunbetuiging zou 
hebben ondertekend, werd door de bouwpromo-
tor in de procedure trouwens tevergeefs als argu-
ment aangewend om de partijdigheid van diezelfde 
GECORO te bewijzen en op die manier het RUP 
onderuit te halen.12

Maar ook de beste communicatiestrateeg maakt al 
eens een uitschuiver. In één van zijn interviews liet 
de woordvoerder zich ontglippen dat er werd nage-
dacht over een laatste stap om het bos te bescher-
men: ‘Hof ter Linden’ het statuut van bosgebied 
geven.13 Hiermee wordt het echte opzet achter RUP 
‘Jachthoornlaan’ prijsgegeven: het zonevreemde 
bos definitief beschermen tegen elke toekomstige 
ontwikkeling. Ook de provincie Antwerpen gaf in 
haar verweer in de procedure voor de RvS trouwens 
toe dat het plangebied van het RUP ‘Jachthoorn-
laan’ in feite de voortzetting is van het bosgebied 
rond het kasteeldomein ‘Hof ter Linden’. Het bos 
wordt veelvuldig gebruikt door fietsers, wandelaars 
en lokale scoutsverenigingen. De hele gemeenschap 

Nieuwsblad 30 juli 2015; ‘Bos Hof ter Linden gered’, Het 
Laatste Nieuws 31 juli 2015. 

12 Zie het tussenarrest RvS 21 oktober 2014, nr. 228.823, nv 
Ismapa.

13 ‘Hof ter Linden is bijna gered’, Het Nieuwsblad 20 december 
2011. 


