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VERSLAG OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENING 

 

1 Situering van de onteigening 

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nv van publiek recht (verder: Lantis) met 

maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7, opgericht bij decreet van 13 

december 2002, heeft een openbaar onderzoek georganiseerd over de voorgenomen 

onteigening overeenkomstig het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor 

het algemeen nut in het kader van de realisatie van geluidswerende en 

landschapsintegrerende infrastructuur aan de E17 te Zwijndrecht. 

 

De voorgenomen onteigening betreft de volgende onroerende goederen: 

 

Nr. Gemeente - Afdeling Sectie Nummer Oppervlakte perceel 

Totaal Te onteigenen 

ha a ca ha a ca 

1 Zwijndrecht Afdeling 1 B NGD - - - 0 7 24 

2 Zwijndrecht Afdeling 1 B 576A 0 27 84 0 24 84 

3 Zwijndrecht Afdeling 1 B NGD - - - 0 2 89 

4 Zwijndrecht Afdeling 1 B 594 0 41 20 0 23 73 

5 Zwijndrecht Afdeling 1 B 593A 0 31 95 0 30 76 

6 Zwijndrecht Afdeling 1 B 596 0 42 60 0 10 71 

7a Zwijndrecht Afdeling 1 B 591G 0 90 6 0 76 72 

7b Zwijndrecht Afdeling 1 B 591K 0 0 32 0 0 32 

8 Zwijndrecht Afdeling 1 B 599B 0 5 65 0 0 18 

9 Zwijndrecht Afdeling 1 B 599G 0 29 1 0 6 69 

10 Zwijndrecht Afdeling 1 B 599M 0 58 21 0 20 31 

11 Zwijndrecht Afdeling 1 B 600B2 0 23 85 0 21 86 

12 Zwijndrecht Afdeling 1 B 600Y 0 16 24 0 2 48 

13a Zwijndrecht Afdeling 1 B 600F2 0 44 55 0 37 18 

13b Zwijndrecht Afdeling 1 B 600D2 0 0 12 0 0 12 

14 Zwijndrecht Afdeling 1 B 605M 0 34 12 0 29 91 

15 Zwijndrecht Afdeling 1 B 605L 0 1 3 0 1 3 

16 Zwijndrecht Afdeling 2 A NGD - - - 0 15 63 

17 Zwijndrecht Afdeling 2 A 175A 0 56 66 0 25 44 

18 Zwijndrecht Afdeling 2 A 190B 0 71 68 0 21 50 

19 Zwijndrecht Afdeling 2 A 204B 0 3 76 0 1 26 

20 Zwijndrecht Afdeling 2 A 190A 0 86 16 0 0 8 

21 Zwijndrecht Afdeling 2 A 204A 0 40 70 0 29 57 

22 Zwijndrecht Afdeling 2 A 217E 0 74 81 0 50 35 

23 Zwijndrecht Afdeling 2 A 216F 0 39 14 0 37 16 

24 Zwijndrecht Afdeling 2 A 218 0 80 60 0 41 64 

25 Zwijndrecht Afdeling 2 A 215A 0 8 0 0 8 0 
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26 Zwijndrecht Afdeling 2 A 222A 1 8 80 0 12 12 

27 Zwijndrecht Afdeling 2 A 232/2 1 92 70 0 41 64 

28 Zwijndrecht Afdeling 2 A NGD - - - 0 1 5 

29 Zwijndrecht Afdeling 2 A 196E 0 46 73 0 1 89 

Totaal te onteigenen oppervlakte:                                                 2ha 0a 0ca 

2 Formaliteiten openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek werd op de volgende wijzen aangekondigd: 

- Aanplakking: zie bijlage 1 

- Individuele kennisgeving: zie bijlage 2 

- Bericht in lokaal drukwerk: zie bijlage 3 

- Bericht in het Belgisch Staatsblad: zie bijlage 4 

- Bekendmaking op de website van de gemeente Zwijndrecht en van Lantis: zie bijlage 

5 

Het voorlopig onteigeningsbesluit dat vastgesteld werd op 18 februari 2022, lag, tezamen met 

de projectnota en het onteigeningsplan, van 1 maart 2022 tot en met 30 maart 2022 ter inzage 

bij de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht. 

 

Alle documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit waren tijdens de duur van het 

openbaar onderzoek tevens beschikbaar op de website van Lantis 

(https://www.lantis.be/nieuws) en van de gemeente Zwijndrecht 

(https://www.zwijndrecht.be/bekendmakingen). 

 

De eigenaars van de te onteigenen onroerende goederen en de houders van zakelijke en 

persoonlijke rechten op de te onteigenen goederen konden uiterlijk op 30 maart 2022 via een 

beveiligde zending hun standpunten, opmerkingen en bezwaren over het ter inzage gelegde 

voorlopig onteigeningsbesluit indienen. 

 

Lantis heeft geen standpunten, opmerkingen en bezwaren ontvangen. De gemeente 

Zwijndrecht heeft vier standpunten, opmerkingen en bezwaren ontvangen en heeft deze op 

1 april 2022 overgemaakt aan Lantis (zie het e-mailbericht van de gemeente als bijlage 6). 

3 Behandeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren 

Na het openbaar onderzoek maakt de onteigenende instantie een verslag op van de 

behandelingen van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het 

openbaar onderzoek. Dit verslag vormt mede het bewijs voor het vervullen van alle vereiste 

formaliteiten van het openbaar onderzoek. 

 

Er kunnen alleen wijzigingen in het voorlopige onteigeningsbesluit aangebracht worden indien 

de wijzigingen gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek 

geformuleerde standpunten, opmerkingen en bezwaren. 

 

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de 

belanghebbenden aangeduid met een alfanumeriek nummer, waarvan een overzicht is 

opgenomen in bijlage 7. 

 

Er werden 2 bezwaren ontvangen van betrokken eigenaars, 1 bezwaar van een pachter en 1 

bezwaar van een belangenvereniging, die niet beschikt over een persoonlijk of zakelijk recht 
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op de te onteigenen gronden. Er werden geen andere standpunten of opmerkingen 

ontvangen. 

 

In dit verslag wordt van de ontvangen bezwaren een korte samenvatting weergegeven. 

3.1 Korte samenvatting van de bezwaren 

3.1.1 Bezwaarschrift 1 

 Belanghebbende: A - pachter 

 Datum van ontvangst: 30 maart 2022 

 Korte samenvatting: 

- Het doel van de onteigening – beperken van de geluidshinder voor de omwonenden 

– zou ook bereikt kunnen worden door andere ingrepen, zoals die op andere plaatsen 

worden uitgevoerd. 

- Het project zou mogelijk ook gerealiseerd kunnen worden door een ruilgrond voor de 

betrokken landbouwers te voorzien. 

- De natuurlijke buffer zou ook op een veel beperktere oppervlakte gerealiseerd kunnen 

worden. 

- Een waterbuffer zou niet nodig zijn, omdat er al een gracht is. 

- Een fietspad zou niet nodig zijn omdat er al een straat ligt. 

3.1.2 Bezwaarschrift 2 

 Belanghebbende: B - eigenaar 

 Datum van ontvangst: 30 maart 2022 

 Korte samenvatting: 

- Het doel van de onteigening – beperken van de geluidshinder voor de omwonenden 

– zou ook bereikt kunnen worden door andere ingrepen, zoals die op andere plaatsen 

worden uitgevoerd. 

- Het project zou mogelijk ook gerealiseerd kunnen worden door een ruilgrond voor de 

betrokken landbouwers te voorzien. 

- De natuurlijke buffer zou ook op een veel beperktere oppervlakte gerealiseerd kunnen 

worden. 

- Een waterbuffer zou niet nodig zijn, omdat er al een gracht is. 

- Een fietspad zou niet nodig zijn omdat er al een straat ligt. 

3.1.3 Bezwaarschrift 3 

 Belanghebbende: C - eigenaar 

 Datum van ontvangst: 29 maart 2022 

 Korte samenvatting: 

- Het doel van de onteigening – beperken van de geluidshinder voor de omwonenden 

– zou ook bereikt kunnen worden door andere ingrepen, zoals die op andere plaatsen 

worden uitgevoerd. 

- Het project zou mogelijk ook gerealiseerd kunnen worden door een ruilgrond voor de 

betrokken landbouwers te voorzien. 

- De natuurlijke buffer zou ook op een veel beperktere oppervlakte gerealiseerd kunnen 

worden. 
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3.1.4 Bezwaarschrift 4 

 Belanghebbende: D - bedrijfsgilde 

 Datum van ontvangst: 30 maart 2022 

 Korte samenvatting: 

- Het doel van de onteigening – beperken van de geluidshinder voor de omwonenden 

– zou ook bereikt kunnen worden door andere ingrepen, zoals die op andere plaatsen 

worden uitgevoerd. 

- Het project zou mogelijk ook gerealiseerd kunnen worden door een ruilgrond voor de 

betrokken landbouwers te voorzien. 

- De natuurlijke buffer zou ook op een veel beperktere oppervlakte gerealiseerd kunnen 

worden. 

3.2 Behandeling van de bezwaren 

De vier ontvangen bezwaarschriften werpen, zoals hierboven weergegeven, telkens dezelfde 

bezwaren op. De bezwaren zullen daarom hierna gezamenlijk worden behandeld. 

 

Voorafgaand stelt de onteigenende instantie vast dat bezwaarschrift 4 uitgaat van 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 bezwaarschrift 4 moet daarom als onontvankelijk worden beschouwd. Aangezien de drie 

opgeworpen bezwaren identiek zijn aan de bezwaren opgenomen in de drie andere 

bezwaarschriften, zal bezwaarindiener D wel nog een antwoord op haar bezwaren zien in dit 

verslag. 

 

1. 

De vier bezwaarindieners merken 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.1 

 

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 

                                                      
1 Cass. AR C.01.0114.N, 11 september 2003; TBP 2004, afl. 5, 311. 
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- 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. 

 

2.  

Het tweede bezwaar heeft betrekking op de onteigening als middel. De vier 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 procedure2, zodat de vaststelling van het 

voorlopig onteigeningsbesluit en de start van het openbaar onderzoek, een minnelijke 

                                                      
2 Cf. MvT Vlaams Onteigeningsdecreet, Parl.St. 2016-17, nr. 991/1, 155. 
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overeenkomst allesbehalve uitsluiten maar net verder kunnen faciliteren. 

 

Het is bovendien zo dat deverwezenlijking van de onteigeningsdoelstellingen enkel mogelijk 

isop 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 moeten bovendien gecoördineerd en gelijktijdig te 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 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. 

 

3. 

De vier bezwaarindieners voeren 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. 

 

4. 

Een vierde bezwaar wordt slechts door twee van de vier bezwaarindieners opgeworpen en 

heeft betrekking op de waterbuffering. 

 

Dit bezwaar lijkt 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. 

 

5. 

Tenslotte voeren twee van de vier bezwaarindieners aan dat er geen apart fietspad nodig zou 

zijn.  
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Dit standpunt kan niet worden gevolgd. 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. Dat is op heden niet het geval. De winst die kan worden geboekt op 

vlak van fietsmobiliteit en -veiligheid is noodzakelijk. 

 

Dat de bezwaarindieners het hier niet mee eens zijn, doet uiteraard geen afbreuk aan het 

algemeen nut in het kader waarvan de voorliggende onteigening wordt doorgevoerd. 

 

Het bezwaar is ongegrond. 

4 Conclusie 

De vier ontvangen bezwaarschriften werden behandeld door Lantis. Alle ontvangen bezwaren 

werden als ongegrond weerlegd. 

 

Er worden geen wijzigingen aangebracht in het voorlopig onteigeningsbesluit. 

 

Het definitief onteigeningsbesluit zal uiterlijk worden vastgesteld binnen een termijn van 90 

dagen na de eindddatum van het openbaar onderzoek, 30 maart 2022. 

     

5 Bijlages 

1. Affiche openbaar onderzoek en foto’s aanplakking 

2. Individuele kennisgevingen 

3. Bericht in Gazet van Antwerpen 

4. Publicatie in Belgisch Staatsblad 

5. Publicatie op de website van de gemeente Zwijndrecht en Lantis 

6. E-mailbericht gemeente Zwijndrecht 

7. Overzicht van de ingediende bezwaren/standpunten/opmerkingen 

 

DATUM VAN HET VERSLAG: 4 mei 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getekend door  Luc Hellemans                 Bart Van Camp 

          Algemeen Directeur             Directeur Omgeving 
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