
Ministerieel Besluit houdende de machtiging verleend aan de NV 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel voor de onteigening van 
onroerende goederen gelegen te Zwijndrecht bestemd voor de 
realisatie van het project Oosterweelverbinding

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Rechtsgronden 

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut;

- het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze 
vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), 
inzonderheid op artikel 7, §4;

- het besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de 
leden van de Vlaamse Regering, inzonderheid op artikel 13;

- het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, inzonderheid op artikel 119.

Vormvereisten

De volgende vormvereiste(n) zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 31 mei 2022

Motivering

1. Onteigeningsbevoegdheid en rechtsgrond

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv van publiek recht, hierna verder aangeduid 
als Lantis, treedt in deze op als onteigenende instantie.

Lantis is overeenkomstig artikel 6, 3°, n) van het decreet van 24 februari 2017 betreffende 
onteigening voor het algemeen nut bevoegd om tot onteigening over te gaan:

“De volgende instanties zijn bevoegd om tot onteigening over te gaan:
[…]
n) de NV Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, vermeld in het decreet van 13 december 
2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht 



Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)”

Overeenkomstig artikel 7, 5e lid van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 
kan Lantis slechts tot onteigening overgaan in die gevallen waar decretaal of wettelijk een 
specifieke rechtsgrond voor onteigening bepaald wordt:

“De instanties, vermeld in artikel 6, 2° tot en met 5°, kunnen slechts tot onteigening overgaan 
in die gevallen waar decretaal of wettelijk een specifieke rechtsgrond voor onteigening bepaald 
wordt.”

Artikel 7, §4 van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de 
naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) 
voorziet dat Lantis de onroerende goederen kan onteigenen die nodig zijn voor de 
uitvoering van haar opdrachten:

“Na machtiging door de Vlaamse regering kan BAM in eigen naam en voor eigen rekening 
onroerende goederen onteigenen die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten. De 
onteigeningen worden uitgevoerd conform de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet 
van 24 februari 2017.”

De opdrachten van Lantis worden omschreven in artikel 4 van het BAM-decreet van 13 
december 2002:

“BAM heeft als opdracht de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van 
verkeersinfrastructuur in de Antwerpse regio met het oog op het bevorderen van de mobiliteit. 
BAM sluit met dit doel en met name voor de realisatie van de Masterplanprojecten 
overeenkomsten af met het Vlaamse Gewest en met de betrokken publiekrechtelijke 
rechtspersonen. 

BAM staat in het kader van haar taken, onverminderd artikel 6, § 1, ook in voor het beheer en 
de exploitatie, in voorkomend geval met inbegrip van de financiering en de realisatie, van de 
Scheldeoeververbindingen in de Antwerpse regio voor het gebruik waarvan tolgelden worden 
of zullen worden geheven.

BAM kan door de Vlaamse Regering eveneens geheel of gedeeltelijk worden belast met het 
geheel of een deel van de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van andere 
Scheldeoeververbindingen indien dit nodig is voor de realisatie van de in het vorige lid 
vermelde opdracht. De modaliteiten, verantwoordelijkheden, kostendekking en eventuele 
vergoeding daarvan worden vastgelegd in een overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en 
BAM.
BAM is er bovendien toe gehouden de bijzondere opdrachten uit te voeren die haar bij decreet 
of bij beslissing van de Vlaamse regering worden toevertrouwd. De uitvoeringsmodaliteiten, 
verantwoordelijkheden, kostendekking en eventuele vergoeding voor deze opdrachten worden 
nader geregeld in afzonderlijke overeenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en BAM.
BAM kan alle handelingen en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks 
bijdragen tot de verwezenlijking van de in het eerste en tweede lid bedoelde opdrachten.”

De geplande infrastructuurwerken op de in te nemen percelen hebben zonder twijfel 
betrekking op verkeersinfrastructuur in de Antwerpse regio, zodat het project waarbinnen 
de voorgenomen onteigening kadert bijdraagt tot de verwezenlijking van de decretale 
opdrachten van Lantis.

2. Algemeen nut

De onteigening dient het algemeen nut. De doelstelling van de onteigening heeft vooreerst 
betrekking op de realisatie van geluidswerende infrastructuur, gericht op het reduceren 
van het wegverkeerslawaai van de E17. De geluidsreducerende maatregelen moeten in het 
kader van efficiëntie, duurzaamheid en het beperken van de hinder op de omgeving samen 



worden uitgevoerd met de infrastructuurwerken op Linkeroever.

Het is de taak van Lantis als beheersmaatschappij van de Vlaamse overheid om complexe 
mobiliteits- en leefbaarheidsprojecten te realiseren in en rond Antwerpen. Het grootste 
project dat Lantis in dat kader in goede banen leidt, is de Oosterweelverbinding. In de 
context van de voorliggende onteigeningsprocedure, zijn de infrastructuurwerken op 
Linkeroever het aanknopingspunt voor de nagestreefde doelstellingen. Deze zijn 
viervoudig:

- Geluidsreductie
- Landschappelijke integratie
- Verbetering van de waterhuishouding
- Versterking van de fietsmobiliteit en -veiligheid

Geluidsreductie

Om het wegverkeerslawaai tot een aanvaardbaar niveau te reduceren, ambieert Lantis een 
reductie van 10 dB(a) LDEN tot op 600 meter van de autosnelweg. De optimale manier om 
dit te bereiken is door te werken met geluidsbermen van minimaal 8,50 meter hoog. Enkel 
waar gronddijken technisch niet uitvoerbaar zijn, bijvoorbeeld door plaatsgebrek, zoals op 
bruggen, zijn naar buiten hellende schermen een gelijkwaardig alternatief. In het gebied 
tussen de afslag Kruibeke en de Pastoor Coplaan zijn er geen technische redenen die de 
aanleg van een geluidsberm onmogelijk maken. 

De aanleg van een aarden geluidsberm is daarom in deze zone de aangewezen 
geluidsreducerende maatregel. Een geluidsberm heeft een sterker geluidsabsorberend 
vermogen dan elke andere geluidsremediërende maatregel. De vormgeving van het 
landschap ter plaatse heeft ook een positief effect op de aerodynamica, zodat de 
verspreiding van het snelweggeluid gunstig beïnvloed wordt. Op deze manier zal de 
geluidshinder voor alle omwonenden van de E17 in Zwijndrecht/Burcht afnemen.

Naast de efficiëntie van de geluidsberm als geluidsreducerende maatregel, is de berm ook 
de enige mogelijke maatregel die een landschapsintegrerende werking heeft.

Landschapsintegratie

De landschapsintegratie, m.n. de verhoging van de landschappelijke waarde ter plaatse is 
een tweede doelstelling van algemeen nut die het voorgenomen project dient. De aanleg 
van geluidsbermen laat toe om het landschap rond de snelweginfrastructuur op te 
waarderen. Door de berm aan de snelwegkant uit te voeren in een 8/4 talud krijgt de 
omgeving rond de autosnelweg opnieuw landschappelijke waarde en kan er zich ook 
duurzame vegetatie vestigen. Bovendien zal de infrastructuur, naast nauwelijks hoorbaar, 
op deze manier ook amper zichtbaar zijn. De geluidstaluds hebben daarnaast ook een 
ecologisch hoog potentieel door de variatie aan verschillende biotopen. 

De bermen hebben een gradiënt van zeer vochtig tot zeer droog op korte afstand. De 
uitgestrektheid en continuïteit van deze bermen versterken het ecologisch netwerk. 

Ook op deze manier wordt de landschappelijke waarde van de omgeving verhoogd. De 
keuze voor een landschapsintegrerende geluidsmaatregel heeft nog een bijkomend 
voordeel. Door de aanleg van een geluidsberm treden er ook positieve effecten op naar de 



luchtkwaliteit toe. Schadelijke stoffen afkomstig van de autosnelweg, zoals CO2 en NOx, 

verspreiden zich laag bij de grond. Door de hoogte van de geluidsbermen ten opzichte van 
het wegdek, worden de uitlaatgassen op een hogere plaats in de lucht gebracht, waardoor 
ze sneller worden opgenomen in de hogere luchtlagen. Op die manier komt er minder 
vervuilde lucht terecht in de gebieden rond de snelweg.

Waterhuishouding

Op de achterzijde van de bermlichamen zijn er grachten voorzien. Deze zijn bedoeld voor 
de afwatering van de weginfrastructuur van de E17. Deze hebben een bufferende werking 
en functioneren als infiltratievoorziening. De waterbuffers worden op een duurzame wijze 
geïntegreerd in het bermenlandschap en vervullen daarmee de derde doelstelling van 
algemeen nut die de voorgenomen onteigening nastreeft: het versterken van de 
waterhuishouding ter plaatse.

Door de duurzame integratie van de waterbuffers in het bermenlandschap, wordt er 
bijkomende ruimte voorzien voor het capteren en infiltreren van het water. Dit heeft een 
gunstig effect op de ecologie van het landschap en leidt tot een ontlasting van het 
rioleringsnetwerk. 

Fietsmobiliteit- en veiligheid

Het inrichten van de te verwerven percelen als bermenlandschap dient tenslotte nog een 
vierde doelstelling van algemeen nut: de versterking van de fietsmobiliteit.

De werken op Linkeroever en de herontwikkeling ter plaatse stellen de fiets als volwaardig 
vervoersmiddel voorop. De aanleg van het bermenlandschap laat toe om rechtlijnige en 
functionele fietspaden aan te leggen, die het hele gebied ontsluiten. Wat het 
bermenlandschap Burcht betreft, zal er een nieuw fietspad voorzien worden dat deel 
uitmaakt van de connectie tussen Kruibeke en het Ringfietspad. Het fietspad zal ook 
aansluiten op de Fietsbrug over de E17 die een historische connectie tussen Burcht en 
Zwijndrecht herstelt. De aanleg van het fietspad op/in de geluidsbermen laat een optimale 
landschappelijke integratie toe. De aanleg van een bijkomende kruising van de E17 voor 
fietsers en andere trage weggebruikers, vormt ook een veiliger alternatief voor de 
gelijkvloerse kruising op de Krijgsbaan, waar de fietsers het verkeer van de op- en afritten 
moeten kruisen.

3. Onteigeningsnoodzaak

De onteigening dient niet alleen het algemeen nut maar is ook noodzakelijk om de 
omschreven doelstellingen te bereiken.

De verwezenlijking van de onteigeningsdoelstellingen is ook enkel mogelijk op de in te 
nemen perceelsdelen. Teneinde voormelde doelstellingen optimaal te kunnen realiseren 
dient de geluidswerende en landschapsintegrerende infrastructuur immers parallel en 
aansluitend bij de snelweginfrastructuur te worden gerealiseerd.

De verwerving van de te onteigenen percelen door de onteigenende instantie is bovendien 
vereist aangezien de uit te voeren werken technisch bijzonder specifiek zijn. De aanleg van 
de geluidsbermen (8,50 meter hoog t.o.v. de weg) voorzien aan de zuidzijde van de E17 
en dit in combinatie met de vereiste infrastructuur i.f.v. de waterhuishouding en 



fietsinfrastructuur, vereist een grondige kennis van de stabiliteit en de 
afschuifkarakteristiek van de grond.

De uitvoering van de voorgenomen werken moeten bovendien gecoördineerd en gelijktijdig 
gebeuren en kunnen dus niet slechts partieel en gefaseerd plaatsvinden. Dit vereist in die 
zin dus ook de gelijktijdige verwerving van alle betrokken percelen. De werken dienen 
immers uitgevoerd te zijn gelijktijdig met de oplevering van de globale 
verkeersinfrastructuur.

De geluidsbermen, waarvan de waterbuffering en de fietspaden deel uitmaken, betreffen 
ook permanente, publiek toegankelijke infrastructuur. De aanplanting op de bermen moet 
uitgevoerd en beheerd worden, de bermen zelf moeten gemaaid worden en eventuele 
exoten moeten worden bestreden. Daarnaast zullen ook de sloten regelmatig geruimd 
moeten worden. De kolken moeten periodiek worden gereinigd en de afwateringsstelsels 
moeten vrij worden gehouden. Ook de fietspaden moeten onderhouden en behandeld 
worden om gladheid (strooien in de winter) en beschadigingen aan het wegdek te 
vermijden. Dit dient ten allen tijde gecoördineerd te kunnen worden uitgevoerd.

Hieruit volgt dat niet enkel voor de uitvoering van de geplande werken maar ook voor het 
beheer na voltooiing, de onmiddellijke en permanente inneming van de percelen door 
Lantis vereist is. Met name de fietspaden vereisen een permanente publieke 
toegankelijkheid. Zij moeten te allen tijde beschikbaar zijn en blijven voor eenieder.

Er zijn geen gelijkwaardige alternatieven beschikbaar. Enkel de aanleg van de geluidsberm 
parallel en onmiddellijk aansluitend aan de snelweginfrastructuur laat toe om de vier 
doelstellingen van algemeen nut te bereiken. Andere geluidsreducerende maatregelen, 
zoals een geluidsscherm, zijn niet in staat om de landschappelijke waarde te verhogen. De 
landschapsintegrerende maatregel die de geluidsberm behelst, is ook het meest geschikt 
om de vereiste combinatie met de functionele fietsverbinding en de waterbuffering te 
verwezenlijken.

De aanleg van deze verschillende functies vereist een gecoördineerd publiek optreden. Er 
kan niet worden verwacht en het is ook niet aannemelijk dat verscheidene particuliere 
initiatiefnemers zonder specifieke kennis en ervaring terzake de vooropgestelde 
doelstellingen van algemeen nut kunnen bereiken. Om dit project te kunnen realiseren, is 
het noodzakelijk dat alle gronden vóór de aanvang van de werken in eigendom zijn van de 
onteigenende instantie.

De ontwikkeling kan enkel slagen indien alle percelen verworven zijn door Lantis.
De onteigening is het enige middel om het doel van de onteigening, waarvan de 
noodzakelijkheid hierboven wordt beschreven, te bereiken.

De hierboven weergegeven motieven worden aanvaard en overgenomen.

De verwerving van de beoogde goederen is noodzakelijk en van algemeen nut.

De onteigening heeft betrekking op de percelen aangeduid op het onteigeningsplan OWVA-
SPA-LAN-TEK-W38-000001 dd. 18.02.2022 (Bijlage 2)

4. Procedurestappen



4.1 Voorlopig onteigeningsbesluit
De raad van bestuur van Lantis heeft op 18.02.2022 een voorlopig onteigeningsbesluit, een 
onteigeningsplan en een projectnota goedgekeurd (Bijlagen 1, 2 en 3).

4.2 Advisering en raadpleging
De Openbare Vlaamse Afvalstoppenmaatschappij (OVAM) heeft de bodemattesten voor alle 
betrokken percelen afgeleverd.

De gemeente Zwijndrecht heeft de uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister 
verleend.

Lantis heeft ook de kredietreservatie voor de verwerving van de betrokken percelen 
bevestigd.

4.3 Openbaar onderzoek
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd dat liep van 1 maart tot en met 30 maart 
2022.

Blijkens het verslag van dit openbaar onderzoek (Bijlage 4) werden vier bezwaarschriften 
ingediend. 

Eén van de bezwaarschriften werd ingediend namens een bedrijfsgilde. Overeenkomstig 
artikel 21 van het Vlaams Onteigeningsdecreet kunnen enkel de eigenaars van het te 
onteigenen onroerend goed of zakelijk recht en de houders van zakelijke rechten en van 
persoonlijke rechten op het te onteigenen goed of zakelijk recht standpunten, opmerkingen 
en bezwaren over het ter inzage gelegde voorlopige onteigeningsbesluit indienen.

Het voormelde bezwaarschrift werd daarom als onontvankelijk beschouwd.

De overige bezwaarschriften vermelden telkens dezelfde bezwaren, die door Lantis als volgt 
werden weerlegd:

- Bezwaar aangaande het onteigeningsdoel

De bezwaarindieners merkten ten eerste op dat het doel van de onteigening het beperken 
van geluidshinder is. Dit onteigeningsdoel zou ook door andere ingrepen bereikt kunnen 
worden.

Dit standpunt van de bezwaarindieners kan niet worden bijgetreden. De motivering van een 
onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de onteigening noodzakelijk is, hetgeen 
impliceert dat de motivering moet berusten op werkelijke feiten, dat daaruit een redelijk 
verband tussen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel kan afgeleid worden 
en dat, naargelang het geval, daaruit blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden.

Dat is te dezen het geval.

Hoewel de onteigening in de eerste plaats noodzakelijk is om de doelstelling die bestaat uit 
het realiseren van geluidswerende infrastructuur, uit te kunnen voeren, is dit niet de enige 
doelstelling van algemeen nut die de voorgenomen onteigening dient. De voorgenomen 
onteigening heeft als oogmerk om vier onderscheiden maar verweven doelstellingen te 
realiseren:

- Geluidsreductie
- Landschappelijke integratie
- Verbetering van de waterhuishouding



- Versterking van de fietsmobiliteit en -veiligheid

Wat geluidsreductie betreft, moet worden vastgesteld dat een geluidsberm een sterker 
geluidsabsorberend vermogen heeft dan elke andere geluidsremediërende maatregel. De 
geluidsberm is m.a.w. de meest efficiënte geluidsabsorberende maatregel.

De geluidsberm is daarenboven en vooral de enige mogelijke maatregel die een 
landschapsintegrerende werking heeft. De landschapsintegratie, m.n. de verhoging van de 
landschappelijke waarde ter plaatse is een tweede doelstelling van algemeen nut die het 
voorgenomen project dient. De aanleg van geluidsbermen laat toe om het landschap rond de 
snelweginfrastructuur op te waarderen. Door de berm aan de snelwegkant uit te voeren in 
een 8/4 talud krijgt de omgeving rond de autosnelweg opnieuw landschappelijke waarde en 
kan er zich ook duurzame vegetatie vestigen. Bovendien zal de infrastructuur, naast 
nauwelijks hoorbaar, op deze manier ook amper zichtbaar zijn. De geluidstaluds hebben 
daarnaast ook een ecologisch hoog potentieel door de variatie aan verschillende biotopen.

Het onteigeningsdoel is derhalve niet enkel het beperken van geluidshinder maar wel het 
realiseren van landschapsintegrerende geluidsmaatregel, die bovendien leidt tot een 
versterking van de waterhuishouding ter plaatse en van de fietsmobiliteit.

De bezwaarindieners gaan er foutief vanuit dat de geluidsreductie de enige doelstelling van 
de onteigening is. Dit is manifest onjuist, zoals ook duidelijk blijkt uit het voorlopig 
onteigeningsbesluit en de projectnota. De doelstellingen van algemeen nut die de onteigening 
dient, kunnen niet op een andere manier worden gerealiseerd. Er is geen andere 
uitvoeringswijze die de vier doelstellingen die de voorgenomen onteigening nastreeft, kan 
verenigen.

Het eerste bezwaar is ongegrond.

- Bezwaar aangaande de onteigening als middel

De bezwaarindieners voeren aan dat een akkoord mogelijk zou zijn indien er ruilgrond wordt 
voorzien voor de betrokken landbouwers.

Dit bezwaar gaat er in de eerste plaats vanuit dat de onteigenende instantie voldoende 
landbouwgrond ter beschikking heeft om voor alle betrokken landbouwers een ruil voor te 
stellen. Dit is niet het geval. Het zou ook niet van zorgvuldig bestuur betamen indien de 
onteigenende instantie willekeurig met sommige betrokken landbouwers een ruilakkoord sluit 
en met anderen niet.

Bovendien gaat dit bezwaar eraan voorbij dat er bij het nemen van het voorlopig 
onteigeningsbesluit, ook een onderhandelingstermijn werd voorzien. Minnelijke gesprekken 
die plaatsvonden voor de vaststelling van het voorlopig onteigeningsbesluit en de start van 
het openbaar onderzoek bleken weinig succesvol maar de onteigenende instantie voorziet wel 
nog steeds een onderhandelingstermijn, waarbinnen zij een minnelijke overeenkomst met de 
betrokken eigenaars-landbouwers alle kansen wil geven.

De onderhandelingen zijn een verplichte stap in de procedure, zodat de vaststelling van het 
voorlopig onteigeningsbesluit en de start van het openbaar onderzoek, een minnelijke 
overeenkomst allesbehalve uitsluiten maar net verder kunnen faciliteren.

Het is bovendien zo dat de verwezenlijking van de onteigeningsdoelstellingen enkel mogelijk 
is op de in te nemen perceelsdelen. Teneinde de vier doelstellingen optimaal te kunnen 
realiseren dient de geluidswerende en landschapsintegrerende infrastructuur immers parallel 
en aansluitend bij de snelweginfrastructuur te worden gerealiseerd. De uitvoering van de 
voorgenomen werken moet bovendien gecoördineerd en gelijktijdig te gebeuren en kan dus 



niet slechts partieel en gefaseerd plaatsvinden. Dit vereist in die zin dus ook de gelijktijdige 
verwerving van alle betrokken percelen.

De onteigenende instantie kan niet anders dan alle nodige percelen mee te nemen in de 
onteigeningsprocedure. Binnen deze procedure kan nog blijken dat een minnelijke 
overeenkomst mogelijk is.

Het bezwaar is ongegrond.

- Alternatieve uitvoeringswijze voor het beoogde doel

De bezwaarindieners voerden ten derde aan dat de geluidsbuffering ook gerealiseerd kan 
worden met een groenscherm, eventueel met bomenrijen.

Dit bezwaar houdt opnieuw geen rekening met alle vier de doelstellingen waarbinnen de 
voorgenomen onteigening kadert. Bovendien is het zo dat enkel waar gronddijken technisch 
niet uitvoerbaar zijn, bijvoorbeeld door plaatsgebrek, zoals op bruggen, naar buiten hellende 
schermen een gelijkwaardig alternatief zijn voor de geluidsbermen.

Een geluidsberm heeft een sterker geluidsabsorberend vermogen dan elke andere 
geluidsremediërende maatregel. De vormgeving van het landschap ter plaatse heeft ook een 
positief effect op de aerodynamica, zodat de verspreiding van het snelweggeluid gunstig 
beïnvloed wordt. Eenzelfde niveau van geluidsbuffering kan dus niet op alternatieve wijze 
bereikt worden.

Het bezwaar is ongegrond.

- Bezwaar aangaande de waterbuffering

Twee bezwaarindieners lijken er vanuit te gaan dat er zowel een gracht als een waterbuffer 
zullen worden aangelegd. Dit is onjuist.

Het voorlopig onteigeningsbesluit en de projectnota verduidelijken dat er op de achterzijde 
van de bermlichamen grachten voorzien zijn, die een bufferende werking hebben. Deze 
worden op een duurzame wijze geïntegreerd in het bermenlandschap, zodat er bijkomende 
ruimte ontstaat voor het capteren en infiltreren van het water.

Het bezwaar is ongegrond.

De hierboven weergegeven motieven worden aanvaard en overgenomen.De ingediende 
bezwaren gaven aldus geen aanleiding tot enige wijziging van het voorlopig 
onteigeningsbesluit van 18 februari 2022.

4.4 Aanbod en poging tot onderhandelen
Met tussenkomst van de Dienst Vastgoedtransacties van het Vlaamse Gewest trad Lantis 
blijkens Bijlagen 5 en 6 in contact met de eigenaars en met de houders van een zakelijk of 
persoonlijk recht op de getroffen percelen (cf. artikel 15 Onteigeningsdecreet). Aan alle 
betrokken eigenaars en zakelijke rechthouders werd een schriftelijk aanbod gedaan(cf. artikel 
16 Onteigeningsdecreet).

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT: 

Artikel 1. De verwerving van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente 
Zwijndrecht, met een totale in te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op 
het bijgevoegde onteigeningsplan OWVA-SPA-LAN-TEK-W38-000001 van 18 februari 2022, 
wordt tot nut van het algemeen erkend. Het betreft de verwerving van onroerende goederen 



waartoe de raad van bestuur van BAM nv van publiek recht met het oog op de realisatie van 
de Oosterweelverbinding, voorlopig heeft besloten op 18 februari 2022.

Artikel 2. De inbezitneming van de onroerende goederen, vermeld in artikel 1, is volstrekt 
noodzakelijk.

Artikel 3. De nv van publiek recht BAM wordt ertoe gemachtigd de onroerende goederen, 
vermeld in artikel 1, te onteigenen. Dit ter verwezenlijking van de in artikel 1 vermelde 
werken.

Brussel, ... 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken ,

 Lydia PEETERS

Bijlagen:

- Bijlage 1 Voorlopig onteigeningsbesluit
- Bijlage 2 Onteigeningsplan
- Bijlage 3 Projectnota
- Bijlage 4 Verslag openbaar onderzoek
- Bijlage 5 Brieven art. 15 onteigeningsdecreet
- Bijlage 6 Brieven artikel 16 onteigeningsdecreet
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