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73 2019_GR_00240 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok. District 
Antwerpen - Definitief onteigeningsbesluit - Goedkeuring

Motivering
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Lobroekdok, district Antwerpen - Voorlopig onteigeningsbesluit - Goedkeuring

Aanleiding en context
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21 
november 
2014

11956 Het college beslist het projectgebied Slachthuissite – Noordschippersdok te 
herontwikkelen en te herbestemmen op basis van een masterplan en 
vervolgens een ruimtelijk uitvoeringsplan.

6 februari 
2015

1048 Het college keurt de projectdefinitie voor de opmaak van het masterplan 
Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok goed.

27 maart 
2015

A033 De raad van bestuur van AG VESPA keurt de projectdefinitie voor de opmaak 
van het masterplan Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok goed, 
alsook de wedstrijdopdracht voor de minicompetitie via de procedure van de 
pool masterplannen van de stadsbouwmeester.

13 juli 
2015

20150713/A Het directiecomité van AG VESPA beslist, op advies van de
beoordelingscommissie, het ontwerpteam Palmbout Urban Landscapes / 
Feddes Olthof landschapsarchitecten / De Smet Vermeulen architecten / Tiem 
aan te stellen voor de opmaak van het masterplan Slachthuissite-
Noordschippersdok-Lobroekdok.

14 
december 
2015

A005 Het directiecomité van AG VESPA keurt de gunning aan Antea Group van de 
opdracht van de plan-MER studie voor het projectgebied Slachthuissite-
Noordschippersdok-Lobroekdoek goed.

29 januari 
2016

682 Het college keurt de essentiekaart- en tekst van het concept masterplan 
Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok goed, onder voorbehoud van 
verder onderzoek en verwerking van de adviezen, en neemt kennis van het 
volledige concept masterplan.

23 
september 
2016

8170

Het college keurt de uitgangspunten en principes over de wijze van inzet van 
de publieke gronden in een globale en perceelsoverschrijdende aanpak van de 
ontwikkeling goed als basis voor de samenwerkingsovereenkomst 
realisatiefase met Land Invest Group voor het projectgebied Slachthuissite-
Noordschippersdok-Lobroekdok.

23 
september 
2016

8171 Het college keurt het voorontwerp masterplan Slachthuissite-
Noordschippersdok-Lobroekdok goed.

10 oktober 
2016 A002

Het directiecomité van AG VESPA beslist de gunning van de opdracht voor 
de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het projectgebied 
Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok aan Sweco Belgium nv goed 
te keuren.

10 maart 
2017 2251 Het college keurt de kennisgevingsnota van het plan-MER RUP 

Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok goed.

1 
september 
2017

7639

Het college keurt op basis van het opgestelde hoogbouwrapport, de 
locatiegeschiktheid voor hoogbouw van het projectgebied Slachthuissite-
Noordschippersdok-Lobroekdok goed, onder voorwaarde van verder 
onderzoek van de elementen uit het advies die specifiek handelen over de in 
het masterplan voorgestelde bouwvolumes.

17 
november 
2017

9862 Het college keurt het definitief masterplan Slachthuissite-Noordschippersdok-
Lobroekdok goed.

17 
november 
2017

9979 Het college keurt het voorontwerp van het RUP Slachthuissite-
Noordschipperdsok-Lobroekdok goed.

25 juni 
2018 0476 De gemeenteraad keurt het ontwerp van het RUP Slachthuissite-

Noordschippersdok-Lobroekdok goed.
25 juni 
2018 0491 De gemeenteraad keurt het voorlopig onteigeningsbesluit goed.
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25 februari 
2019 0079 De gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het RUP Slachthuissite-

Noordschippersdok-Lobroekdok goed.

Door de definitieve sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk is de huidige bestemming van de 
Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt het gebied er grotendeels ongebruikt bij. Een herontwikkeling van deze 
site zou een enorme impuls zijn voor de gehele wijk. De herontwikkeling van de Slachthuissite vraagt ook een 
toekomstvisie voor de zone Noordschippersdok en de toekomstige invulling van de kade Lobroekdok.

De stad Antwerpen heeft al geruime tijd de ambitie om dit gehele projectgebied Slachthuissite-
Noordschippersdok-Lobroekdok te gaan herontwikkelen tot een gemengd, kwalitatief en ontsluitbaar project 
met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid.

Op 23 september 2016 keurde het college het voorontwerp masterplan Slachthuissite-Noordschippersdok-
Lobroekdok goed. Na een adviesronde wordt een definitief masterplan opgesteld. Parallel wordt gestart met de 
opmaak van een plan-MER en een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Op 17 november 2017 keurde het college zowel het definitieve masterplan Slachthuissite-Noordschippersdok-
Lobroekdok goed, als het voorontwerp RUP Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok, dat de juridische 
vertaling vormt van dit masterplan.

Op 25 juni 2018 werd het ontwerp-RUP Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok voorlopig vastgesteld 
door de gemeenteraad. De gemeenteraad keurde dan ook het voorlopige onteigeningsbesluit, dat is opgemaakt 
om de realisatie van het RUP Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok te waarborgen, goed. Het 
openbaar onderzoek van beiden liep van 25 juni tot en met 22 september 2018. Het RUP en het 
onteigeningsplan volgden hierna beiden hun eigen procedure.  

Op 25 februari 2018 keurde de gemeenteraad de definitieve vaststelling van het RUP Slachthuissite-
Noordschippersdok-Lobroekdok goed.

Juridische grond
Op grond van artikel 2.4.3. § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) kan elke verwerving van 
onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van de ruimtelijke  uitvoeringsplannen, door onteigening 
ten algemenen nutte tot stand worden gebracht.

Sinds 1 januari 2018 moet het decreet van 24 februari 2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut 
(hierna "Onteigeningsdecreet", BS 25 april 2017) en het besluit van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het 
Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (hierna: "Uitvoeringsbesluit") worden toegepast voor 
onteigeningen van algemeen nut in het Vlaams Gewest.

In ondergeschikte orde en aanvullend op artikel 2.4.3 , §1 VCRO, kan de stad Antwerpen op grond van de 
algemene habilitatiegrond van artikel 7 van het Onteigeningsdecreet tot onteigening overgaan in de gevallen 
waarin ze oordeelt dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de infrastructuur of het beleid 
inzake gemeentelijke aangelegenheden, zoals hier de uitvoering van het RUP Slachthuissite – 
Noordschippersdok - Lobroekdok. De betrokken percelen hebben voornamelijk betrekking op delen van het 
plan die als openbare wegenis bestemd zijn en als ontsluiting van het plangebied voorzien zijn.

Regelgeving: bevoegdheid
Volgens artikel 7 van het Onteigeningsdecreet kunnen gemeenten overgaan tot onteigening in de gevallen 
waarin ze oordeelt dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de infrastructuur of het beleid 
inzake gemeentelijke aangelegenheden.
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Volgens artikel 2, §2 van het Decreet Lokale Besturen zijn gemeenten overeenkomstig artikel 41 van de 
Grondwet bevoegd voor aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze 
alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek liep van 25 juni 2018 tot en met 22 september 2018. Tijdens deze periode 
werden 6 bezwaren ontvangen met betrekking tot het voorlopig onteigeningsbesluit.

Noch het Onteigeningsdecreet, noch het Uitvoeringsbesluit maken melding van enige verplichte 
adviesverlening van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) in het kader 
van het openbaar onderzoek naar aanleiding van een voorlopig onteigeningsbesluit.

Overeenkomstig artikel 1.3.3, §2 VCRO kan de GECORO evenwel advies verlenen over alle 
aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening op eigen initiatief of op 
verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad:

"§2. Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge 
deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden 
met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het 
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad."

Huidige onteigening betreft een aangelegenheid betreft met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke 
ordening. De onteigening is immers gekoppeld aan het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - 
Lobroekdok en wordt noodzakelijk geacht voor de goede uitvoering ervan. Middels dit RUP beoogt de 
stad Antwerpen de wijk RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok te revitaliseren en te 
herontwikkelen voor bewoning en andere centrumfuncties, met de nodige ruimte voor groen en 
gedeelde publieke ruimte.

De behandeling van de bezwaren is verwerkt in het advies van de GECORO. De gemeenteraad treedt 
het repliek op de bezwaren integraal bij en maakt zich de motivering ervan eigen.

Advies GECORO m.b.t. het onteigeningsplan

-Bezwaarindieners (percelen  6 en 9 onteigeningsplan) stellen dat de verplichting tot onderhandeling 
niet werd nageleefd.

Advies Gecoro

Het Onteigeningsdecreet en haar uitvoeringsbesluit leggen een verplichting tot minnelijke 
onderhandelingen op. Noch het Onteigeningsdecreet, noch het Onteigeningsbesluit leggen evenwel een 
timing op wanneer deze onderhandelingen moeten aanvatten. Uit de parlementaire voorbereiding bij 
het Onteigeningsdecreet blijkt dat de decreetgever dit aan de discretionaire appreciatiemarge overlaat 
van de onteigenende instantie:

"De onteigenende instantie tracht het goed dat men meent te moeten onteigenen, in eerste instantie 
door onderhandeling bij minnelijke overeenkomst te verkrijgen. Aangezien de onteigening als een 
ultimum remedium wordt beschouwd, ligt het inschrijven van de onderhandelingsplicht in het decreet 
voor de hand.
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Hoe de onderhandelingen verder moeten plaatsvinden, dient niet decretaal te worden geregeld. Een al 
te formele regeling leidt immers tot een inperking van de onderhandelingsvrijheid en is niet wenselijk.

De onderhandelingen moeten vanzelfsprekend ernstig worden gevoerd.

De onteigenende instantie of haar gemachtigden moeten minstens met de te onteigenen persoon rond 
de tafel hebben gezeten of aantoonbare pogingen daartoe hebben genomen. Tijdens dit overleg worden 
de elementen van het schattingsverslag toegelicht. Het verdere verloop van de onderhandelingen 
hangt steeds af van de concrete situatie, die telkens verschillend kan zijn." (Parl. St. Vl. Parl., ontwerp 
van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut, 2016-2017, nr. 911/1, 47)

In artikel 16 van het Onteigeningsbesluit bevat het enige aanknopingspunt met betrekking tot een 
concrete timing van de onderhandelingen: het schriftelijk aanbod moet ten minste 4 weken voor de 
betekening van de dagvaarding bij de vrederechter gebeuren.

Met andere woorden kunnen de onderhandelingen gedurende de gehele gerechtelijke fase 
plaatsvinden - en tevens ook daarna (Parl. St. Vl. Parl., ontwerp van decreet betreffende onteigening 
voor het algemeen nut, 2016-2017, nr. 911/1, 47-48).

Inmiddels werden quasi alle betrokken eigenaars gecontacteerd met oog op minnelijke 
onderhandelingen.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener (perceel 9 onteigeningsplan) stelt dat iedere eigenaar het recht heeft om een verzoek 
tot zelfrealisatie in te dienen.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat, zoals de verzoekende partij correct aangeeft, iedere eigenaar het recht heeft om 
een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen. Uit de bewoordingen van het bezwaar, kan de stad 
Antwerpen niet opmaken of hier dergelijk verzoek wordt ingediend.

In ieder geval bepaalt artikel 25 van het Onteigeningsdecreet dat een initieel verzoek tot zelfrealisatie 
moet worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek per beveiligde zending. Het bezwaarschrift 
werd  per e-mail en per gewone post overgemaakt en voldoet met andere woorden niet aan de 
vormvoorwaarden.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener werpt op dat domeinconcessies niet onteigend kunnen worden.

Advies Gecoro
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De Gecoro stelt dat het correct is dat domeinconcessies geen zakelijk recht in de zin van artikel 4 van 
het Onteigeningsdecreet uitmaken. Bezwaarindiener is evenwel eigenaar van de gebouwen die zich 
bevinden op het perceel en kan dus onteigend worden (perceel 7 onteigeningsplan).

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener (perceel 7 onteigeningsplan) stelt dat er beroep moet worden gedaan op een 
specifieke habilitatiegrond wanneer deze voorhanden is. In dat geval is een beroep op de algemene 
habilitatiegrond van het Onteigeningsdecreet uitgesloten.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat in het voorlopig onteigeningsbesluit de stad Antwerpen zich beroept op de 
specifieke habilitatiegrond van artikel 2.4.3, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals 
ook wordt aangegeven in het besluit zelf. Ondergeschikt en voor zover nodig, kan ook beroep worden 
gedaan op de algemene habilitatiegrond van artikel 7 van het Onteigeningsdecreet.

Dit kan bijkomend worden benadrukt door artikel 2.4.3, §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
eveneens te vermelden onder de titel "Bevoegdheid" van het onteigeningsbesluit, vermits hier enkel 
naar artikel 7 van het Onteigeningsdecreet wordt verwezen.

De Gecoro stelt voor dit zo in het onteigeningsbesluit aan te passen.

De gemeenteraad gaat akkoord met deze aanpassing.

-Bezwaarindiener stelt dat onteigening niet noodzakelijk is, vermits zijzelf bereid en capabel is om het 
RUP te realiseren. Vanuit haar historische werking als familiebedrijf op deze plek (perceel 7 
onteigeningsplan) beweert de bezwaarindiener – in te kunnen staan voor de in het kader van het RUP 
gewenste verweefbare economische activiteiten.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat voor zover huidig bezwaar beschouwd moet worden als een verzoek tot 
zelfrealisatie, de stad Antwerpen de gegrondheid hiervan zal beoordelen aan de hand van het 
ingediend gestaafd verzoek tot zelfrealisatie. Er moet in verband hiermee alvast worden opgemerkt dat 
een groot deel van de gebouwen gelegen is in de zone voor publieke ruimte, waarvoor overeenkomstig 
artikel 24, §4 Onteigeningsdecreet geen verzoek tot zelfrealisatie mogelijk is. Dit artikel bepaalt dat:

"Van het recht om een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen worden uitgesloten alle weg-, spoorweg-, 
havenen waterweginfrastructuur en de daarmee onlosmakelijk samenhangende ingrepen."

De zone waarin het perceel van de bezwaarindiener is gelegen laat bovendien geen bedrijvigheid toe 
qua bestemming.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.
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-Bezwaarindiener (perceel 7 onteigeningsplan) stelt dat de projectnota moet begrepen worden als een 
programma waarvoor een milieueffectenrapport moet worden opgesteld.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat de projectnota louter dient als toetsingskader om een verzoek tot zelfrealisatie te 
kunnen beoordelen in het kader van een onteigeningsprocedure. Een onteigening brengt an sich geen 
milieueffecten met zich mee. De projectnota bevat overigens geen elementen die verschillen van het 
voorlopig vastgestelde RUP Slachthuissite waarvoor een uitvoerige plan-MER werd opgesteld. Het 
programma van de projectnota werd bijgevolg reeds onderworpen aan een milieueffectenrapportage.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener (perceel 7 onteigeningsplan) poneert dat in de plan-MER onvoldoende is ingegaan 
op de economische effecten en geen getrouw beeld geeft van de globale milieueffecten. Een toetsing 
van de subdiscipline stoffelijke goederen ontbreekt.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat het feit dat de subdiscipline niet expliciet besproken wordt, de uitgevoerde plan-
MER nog niet onvolledig of onwettig maakt. In de plan-MER wordt uitvoerig teruggekomen op de 
bestaande toestand en de geplande toestand, onder meer onder bij de discipline "mens- ruimtelijke en 
sociale aspecten". Bij de opmaak van de plan-MER werd wel degelijk rekening gehouden met het feit 
dat huidige activiteiten geen plaats meer hebben in het plangebied.

De Gecoro stelt verder ook dat er in het RUP zeker ruimte is voor bedrijvigheid, met name in de hallen 
en op de zuidelijke kade van het Lobroekdok. Op de plaats van het te onteigenen perceel werd de keuze 
gemaakt om daar in te zetten op het afwerken van de woningen van de Ceulemansstraat met woningen 
en langs de Lange Lobroekstraat in te zetten op gemengde functies, met uitzondering van 
bedrijvigheid, aangezien het voorgestelde bouwveld daar geen geschikte maat voor heeft.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener poneert dat door de onteigening de exploitatie van de bestaande onderneming 
(perceel 6 onteigeningsplan) onmogelijk wordt gemaakt.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat de stad Antwerpen zich bewust is van de impact van het onteigening op het perceel 
van bezwaarindiener. Met dit gegeven zal rekening worden gehouden bij de minnelijke 
onderhandeling en het bepalen van de onteigeningsvergoeding.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.
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-Bezwaarindiener (perceel 6 onteigeningsplan) stelt dat de onteigening niet het openbaar nut zou 
dienen vermits de omgeving van de hallen ook kan worden ontsloten via de Lange Lobroekstraat en de 
Slachthuislaan indien het snelheidsregime van de Slachthuislaan wordt verlaagd van 70 km/u naar 50 
km/u. Bezwaarindiener verwijst daarbij ook naar de bestaande ontsluiting van het perceel via de 
Slachthuislaan.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat het voorzien van een doorsteek met de Marbaixwijk een ruimtelijke beleidskeuze is 
van de plannende overheid, die niet enkel de bereikbaarheid van de omgeving van de hallen betreft. 
De Gecoro stelt daarnaast dat het RUP geen uitspraak doet over de precieze inrichting of de 
verkeersregels binnen de publieke ruimte en dat dit op vergunningsniveau bekeken en uitgewerkt zal 
worden. Ongeacht of het om een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gaat of om een 
voetgangersdoorsteek, is het ruimtelijk wenselijk om de Marbaixwijk en de nieuwe ontwikkeling op 
deze plek met elkaar te verbinden.

De aanduiding van de doorsteek van de Eendrachtstraat richting Hallenplein is ruimtelijk gezien de 
beste en noodzakelijke optie aangezien dit de kortst mogelijke en eenduidige verbinding maakt 
waardoor de Marbaixwijk ook effectief verbonden wordt met de nieuwe ontwikkeling binnen het 
plangebied. Deze doorsteek biedt vanuit de Marbaixwijk zicht op de kop van de Hallentuin en het 
portiersgebouw. De doorsteek loopt vanuit de Eendrachtstraat ook breder uit en staat dus als het ware 
‘open’ om deze relatie nog extra te benadrukken.

De onteigeningsnoodzaak is dan ook aangetoond. Bovendien kan niet worden teruggegrepen naar de 
bestaande "ontsluiting" aan de Slachthuislaan. De ontsluiting waarnaar bezwaarindiener verwijst is 
de toegang tot een privatief perceel dat bovendien kan worden afgesloten.

Wat betreft de wijziging van het snelheidsregime van de Slachthuislaan, moet worden opgemerkt dat 
dit geen deel uitmaakt (en ook geen deel kan uitmaken) van huidig ruimtelijk uitvoeringsplan maar dat 
de Gecoro wel voorstelt specifieke inrichtingsvoorschriften op te nemen in het RUP (zie eerder betreft 
bezwaren i.v.m. het RUP).

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener (perceel 6 onteigeningsplan) poneert dat er andere percelen zijn die eveneens 
onteigend kunnen worden om een  bijkomende toegang te verschaffen tot de Marbaixwijk (e.g. het 
doortrekken van de Marbaixstraat).

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat de huidige verbinding resulteert in de onteigening van slechts één perceel terwijl 
andere verbindingen resulteren in de onteigening van minstens drie percelen. Hoger werd reeds 
uiteengezet waarom de verbinding ter hoogte van het perceel van bezwaarindiener ruimtelijk gezien 
het meest wenselijk is: de verbinding kan in een rechte lijn doorgetrokken worden en creëert zodoende 
ook een zichtlijn.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.
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De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener (perceel 6 onteigeningsplan) wenst een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat de stad Antwerpen de gegrondheid van dit verzoek zal beoordelen aan de hand 
van het ingediend gestaafd verzoek tot zelfrealisatie.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener (perceel 5 onteigeningsplan) beperkt zich voornamelijk tot de stelling dat zij 
aanzienlijke schade zou lijden en dat de stad haar contractuele verplichtingen niet zou nakomen.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat bezwaar dateert van 5 oktober 2018 en bijgevolg laattijdig werd ingediend.

De stad Antwerpen, noch de Gecoro kan in het kader van de onteigeningsprocedure een uitspraak 
doen over de draagwijdte van de contractuele verplichtingen.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener (perceel 1 onteigeningsplan) stelt dat artikel 18 van het Onteigeningsdecreet werd 
geschonden en dat hij niet minstens 7 dagen voorafgaand aan het openbaar onderzoek werd 
geïnformeerd over de onteigening.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat Artikel 18 van het Onteigeningsdecreet bepaalt dat de onteigenende instantie 
minstens 7 dagen voor de aanvang van het openbaar onderzoek de betrokken eigenaar op de hoogte 
brengt van het openbaar onderzoek. Uit de parlementaire voorbereiding bij dit artikel blijkt dat de 
datum van verzending van belang is om deze verplichting te beoordelen:

"Het is belangrijk dit een aantal dagen voor de effectieve start van het openbaar onderzoek te doen, 
zodat, mocht de beveiligde zending om een of andere reden niet meteen ter bestemming komen, er 
alleszins ook voldoende tijd aanwezig is voor de betrokkenen om op de hoogte gesteld te worden van 
het openbaar onderzoek via de publieke aankondiging." (Parl. St. Vl. Parl., ontwerp van decreet 
betreffende onteigening voor het algemeen nut, 2016-2017, nr. 911/1, 48)

De initiële beveiligde zending met de kennisgeving werd in casu verzonden op 12 juli 2018. Wegens 
een onduidelijkheid in het adres, werd de kennisgeving  teruggestuurd naar de afzender. De stad 
Antwerpen heeft vervolgens onmiddellijk een tweede, aangepaste zending uitgestuurd op 25 juli 2018. 
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de marge van 7 dagen net is ingebouwd om dergelijke 
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situaties recht te zetten. De intiële zending was tijdig verstuurd, zodat voldaan is aan artikel 18 van het 
Onteigeningsdecreet.

Bovendien blijkt uit het feit dat door de betrokken eigenaar bezwaar werd ingediend, dat de 
bezwaarindiener behoorlijk in kennis werd gesteld van het openbaar onderzoek. De belangen van 
bezwaarindiener zijn niet geschaad.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener stelt dat het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden 
werden omdat het onteigeningsdoel maar gerealiseerd kan worden wanneer bepaalde geluids- en 
luchtkwaliteitsnormen kunnen worden gehaald. Er is onvoldoende zekerheid dat de vooropgestelde 
bestemmingszones, groen en gemengde functies, kunnen worden verwezenlijkt. De voorschriften, 
noch de nota bepalen wat het lot van het betrokken perceel (perceel 1 onteigeningsplan) is in 
afwachting van het halen van de geluids- en luchtkwaliteitsnormen.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat in tegenstelling tot wat bezwaarindiener aanneemt, de groenzone en de zone voor 
gemengde functies daadwerkelijk zullen gerealiseerd worden door de onteigenende instantie.

De zone groenzone Gr4 kan echter maar worden beschouwd als publiek toegankelijk buurtgroen 
wanneer de vooropgestelde normen gehaald worden. Enkel dan kunnen deze zones mee opgenomen 
worden in de groenbalans.

In de gemengde zone kan maar recreatie worden ingericht zodra de vooropgestelde normen gehaald 
zijn. Voor de inrichting als groenzone geldt hetzelfde als voor de zone Gr4.

Er worden dus voorwaarden opgelegd aan de functionele invulling van het gebied, maar niet aan de 
realisatie ervan. Er kan in afwachting van een goed geluids- en luchtklimaat bv. een ecologische 
groenzone worden gerealiseerd. Deze telt dan wel niet mee als buurtgroen.

Deze bepalingen hebben als doel de resultaten van de plan-MER te vertalen in de stedenbouwkundige 
voorschriften. De plannende overheid treedt met andere woorden zorgvuldig op door de milderende 
maatregelen van het plan-MER een rechtszeker statuut te geven.

De Gecoro merkt echter op dat het onvoldoende duidelijk is of de voorwaarde voor recreatie enkel 
geldt voor openlucht functies of ook voor gebouwde functies.

De Gecoro stelt voor dat aangezien het niet of niet geheel duidelijk is dat de zone voor gemengde 
functies en de zone voor groen reeds worden ingericht als publieke ruimte, dit als zodanig te 
verduidelijken en aan te passen in de voorschriften en in de toelichtende nota.

Ten overvloede wordt gewezen op het recht van wederaankoop dat is opgenomen in het 
Onteigeningsdecreet. Wanneer de overheid geen aanvang heeft genomen met de realisatie van het 
onteigeningsdoel binnen de 5 jaar na de onteigening, bestaat er in hoofde van de bezwaarindiener het 
recht om het goed opnieuw aan te kopen.
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De gemeenteraad gaat akkoord met deze aanpassing.

-Bezwaarindiener stelt dat de onteigening (perceel 1 onteigeningsplan)  niet zou gebeuren in functie 
van het algemeen nut.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat in het voorlopig onteigeningsbesluit uitvoerig uiteengezet wordt dat het betrokken 
perceel een publieke bestemming zal krijgen. Er kan met andere woorden bezwaarlijk worden betwist 
dat het perceel het algemeen belang zal dienen, nu het zal bijdragen tot een meer groene omgeving en 
wijk, waarvan alle buurtbewoners de vruchten plukken.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener maakt een aantal opmerkingen met betrekking tot de te betalen 
onteigeningsvergoeding (perceel 1 onteigeningsplan), en welke elementen hierbij mee in aanmerking 
moeten worden genomen.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt de onteigeningsvergoeding wordt bepaald volgens de principes uiteengezet in het 
Onteigeningsdecreet, met in begrip van de doelneutraliteit en de planologische neutraliteit. De stad 
Antwerpen is zich bewust van de impact van de onteigening op het perceel van bezwaarindiener. Met 
dit gegeven zal rekening worden gehouden bij de minnelijke onderhandeling en het bepalen van de 
onteigeningsvergoeding.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener stelt dat niet wordt gespecifieerd waarom dergelijke ruime zone wordt ingekleurd als 
zone voor publiek domein ter hoogte van het perceel van bezwaarindiener (perceel 4 
onteigeningsplan).

Advies Gecoro

In het voorlopig onteigeningsbesluit wordt gemotiveerd waarom de zone voor publiek domein ruimer 
wordt ingekleurd ter hoogte van het perceel van bezwaarindiener:

"Bijkomend wordt ter plaatse van lot 4 en deels voor lot 5 een nieuwe toegang tot de wijk gerealiseerd 
onder de vorm van de zogenoemde Oude Kalverstraat. De nieuwe toegangsweg voorziet ruimte voor 
een klassiek stedelijk laanprofiel met langsparkeervakken en vrij liggende fietspaden. De weg is 
noodzakelijk als hoofdontsluiting van de nieuwe wijk zoals voorzien binnen het RUP Slachthuissite – 
Noordschippersdok - Lobroekdok. Vanaf de oude Kalverstraat worden zowel de Hallen als de 
Kalverweibuurt ontsloten. De realisatie van deze ontsluitingsweg is noodzakelijk voor de realisatie 
van de bouwmogelijkheden en ontwikkelingen in de nieuwe buurt."
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Deze motivering is afdoende om de verbreding van de zone voor publiek domein te verklaren. Uit deze 
motivering blijkt eveneens voldoende de onteigeningsnoodzaak.

De Gecoro stelt bovendien dat wat de planontwikkeling in dit gebied echt uniek maakt de 
aanwezigheid is van de twee hallen van het voorma¬lige Slachthuis. Ze vormen een krachtig 
beeldmerk in het hart van de wijk. Vandaar dat ook is opgelegd dat één hal dient behouden te blijven, 
en dat van de andere hal de kopse traveeën bewaard moeten worden. Om vanop de straat de 
tweeledigheid van de hallen te kunnen waarnemen, is het bebouwen van de zone tussen de hallen en de 
Slachthuislaan, niet gewenst.

Deze motivering is evenwel niet expliciet terug te vinden in de toelichtende nota.

De Gecoro stelt voor deze motivering verder aan te vullen in de toelichtingsnota.

De gemeenteraad gaat akkoord met deze aanpassing.

-Bezwaarindiener (perceel 4 onteigeningsplan) stelt dat er geen rooilijnplan werd opgesteld.

Advies Gecoro

Het RUP Slachthuissite bevat enkel een bestemmingswijziging. De bestemming op zich maakt de 
scheiding duidelijk tussen zones met een publiek karakter en andere zones.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener (perceel 4 onteigeningsplan)  stelt dat er geen planschadevergoeding wordt voorzien.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat er geen planschadevergoeding voorzien wordt omdat het perceel wordt onteigend. 
Bezwaarindiener krijgt bijgevolg de actuele waarde van zijn perceel volledig vergoed. 

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

-Bezwaarindiener stelt dat het plan niet zorgvuldig opgesteld is omdat de stad Antwerpen een 
woonfunctie zou voorzien op een locatie die daarvoor niet geschikt is en tegelijk gebouwen met een 
bufferende werking onteigent en inkleurt als groene zone (perceel 1 onteigeningsplan). Daarnaast zou 
er uitgegaan worden van ontwikkelingsscenario's waarover geen zekerheid bestaat, zodat de 
milderende maatregelen in het plan-MER geen voldoende doorvertaling krijgen.

Advies Gecoro

De Gecoro stelt dat de stad Antwerpen de bevindingen van het plan-MER wel degelijk ter harte heeft 
genomen. Aan het realiseren van woongebied op gevoelige plaatsen (omwille van geluidsbelasting of 
mindere luchtkwaliteit), zijn specifieke voorschriften opgenomen. Daarnaast wordt vanuit de algemene 
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voorschriften opgelegd dat in het concrete ontwerp noodzakelijke maatregelen moeten worden 
opgenomen om eventuele negatieve effecten ten gevolge van luchtverontreiniging en geluidsbelasting 
voor gevoelige functies te minimaliseren.

Er worden in het RUP geen concrete maatregelen in dit verband opgelegd omdat er niet één oplossing 
bestaat voor de gestelde problematiek. Hoewel in de plan-MER verwezen wordt naar de realisatie van 
de Oosterweelverbinding, houden de stedenbouwkundige voorschriften hier niet aan vast. De stad 
Antwerpen wil voldoende flexibiliteit in haar voorschriften behouden omdat technieken constant 
verbeteren en wil daarbij geen oplossing a priori uitsluiten.

Het doel van de milderende maatregelen blijft bereikt: het is voor de vergunningverlenende overheid 
duidelijk wanneer zij bepaalde functies mag vergunnen en wanneer dit niet kan. Andere functies die 
toegestaan zijn volgens de bestemmingsvoorschriften, kunnen wel reeds worden gerealiseerd, zodat er 
steeds voldoende duidelijkheid  is over de invulling van het plangebied.

Wat betreft de bufferende werking van de bebouwing op de kaai, stelt de Gecoro vast dat 
bezwaarindiener er zonder meer van uitgaat dat de bufferende werking die wordt toegeschreven aan 
de afgebrande loods  eveneens van toepassing is op zijn eigendom. De afgebrande loods heeft echter 
een veel grotere omvang en heeft om die reden, en om zijn ligging nabij een toekomstige tunnelmond 
,een bufferende werking. De voorschriften schrijven voor dat deze loods moet worden behouden of 
minstens vervangen door een constructie met dezelfde omvang. De stelling dat gebouwen met een 
bufferende werking worden onteigend is dus niet correct.

De Gecoro stelt geen aanpassingen voor.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

Aanvullingen op het advies van de Gecoro

Uit artikel 28, §2 Onteigeningsdecreet volgt dat nooit een definitief onteigeningsbesluit kan worden 
genomen zonder : een onteigeningsplan (1°), een projectnota (2°), de behandeling van de resultaten 
van het openbaar onderzoek (3°), de behandeling van het gestaafd verzoek tot zelfrealisatie (4°) en de 
machtiging tot onteigening (5°).

Uit de bepalingen van het decreet en uitvoeringsbesluit volgt dat de onderhandelingen om het te 
onteigenen onroerend goed of zakelijk recht minnelijk te verwerven uiteraard kunnen doorlopen na het 
nemen van het definitief onteigeningsbesluit. Zoals aangehaald bij de weerlegging van de bezwaren, 
wordt in het Onteigeningsdecreet, noch Uitvoeringsbesluit enige verplichte timing op gelegd met 
betrekking tot de onderhandelingen voor een minnelijke verwerving.

De decreetgever heeft enkel bepaald dat een schriftelijk aanbod moet worden gedaan aan wie zij wenst 
te onteigenen minstens vier weken voor de betekening van de dagvaarding bij de vrederechter, per 
beveiligde zending.

De stad Antwerpen heeft, met behulp van AG Vespa, wie zij wenst te onteigenen uitgenodigd voor 
onderhandelingen met het oog op minnelijke verwerving van de te onteigenen percelen. In het kader 
van deze onderhandelingen hebben reeds verschillende gesprekken plaatsgevonden. Een aantal 
eigenaars weigeren evenwel hierover het gesprek aan te gaan, al dan niet in afwachting van een 
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definitief onteigeningsbesluit. De bewijsstukken van deze onderhandelingen worden gevoegd als 
bijlage bij dit besluit. Vermits het vertrouwelijke karakter van de gegevens in deze bewijsstukken 
(gegevens die raken aan de persoonlijke levenssfeer van de betrokken eigenaars en / of 
onderhandelaars), zullen de bewijsstukken enkel mee betekend worden voor zover relevant voor de 
betrokken eigenaar (zie artikel II,34, 2° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ).

Huidig onteigeningsdossier is bijzonder complex omwille van de aanwezigheid van verschillende 
concessieovereenkomsten op bepaalde percelen en de exclusieve aanwezigheid van bedrijfsvastgoed, 
waarbij ook een eventuele herlokalisatie evenals de boekhoudkundige bedrijfsverliezen, etc … in 
overweging moet worden genomen. Gezien de complexiteit van het onteigeningsdossier, spreekt het 
voor zich dat de onderhandelingen nog lopende zijn op het moment van het nemen van het definitieve 
onteigeningsbesluit.

Ten slotte zou nog een puur administratieve aanpassing moeten gebeuren aan het grafisch plan. De 
eigenaar van perceel 6 heeft aangegeven dat in de lijst van eigenaars nog steeds de vroegere 
maatschappelijke benaming wordt gehanteerd. Dit moet in overeenstemming worden gebracht met de 
actuele benaming van de vennootschap.

Verzoek tot zelfrealisatie

Tijdens het openbaar onderzoek werd door verschillende eigenaars verwezen naar de mogelijkheid om 
een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen. Slechts door één eigenaar werd uiteindelijk een gestaafd 
verzoek tot zelfrealisatie ingediend, dat de stad Antwerpen moet beoordelen in het licht van de 
projectnota en het doel van de onteigening bij het nemen van het definitief onteigeningsbesluit.

Het verzoek tot zelfrealisatie werd ingediend door de eigenaar van perceel 6. Dit perceel wordt 
onteigend om een doorsteek in het verlengde van de Eendrachtsstraat te voorzien, zodat er een 
verbinding kan worden gemaakt tussen het plangebied en de achterliggende Marbaixwijk. Deze 
verbinding is noodzakelijk om de Marbaixwijk te verbinden met de omgeving van de Hallen. Een van 
de opgaven van het project is om de herontwikkeling van de Slachthuissite als motor te laten werken 
voor de opwaardering van de Marbaixwijk. De verbinding met de Hallen is een unieke kans om de 
geïsoleerd gelegen Marbaixwijk te integreren in een breder geheel. Om het isolement te doorbreken en 
de verbinding te realiseren is de verwerving van het perceel 6 van groot belang.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat op grond van artikel 24, §4 Onteigeningsdecreet, het 
recht om een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen, is uitgesloten voor alle weg-, spoorweg-, haven- en 
waterweginfrastructuur en de daarmee onlosmakelijk samenhangende ingrepen. Minstens wat betreft 
het deel van het perceel dat gelegen is op de zone voor publiek domein kan het verzoek tot 
zelfrealisatie niet toelaatbaar worden geacht.

De stad Antwerpen merkt op dat het gestaafd verzoek tot zelfrealisatie zich beperkt tot de bouwvelden 
104 en 105 (evt. na een grondenruil). Hoe het openbaar domein vorm zou worden gegeven wordt niet 
in het gestaafd verzoek tot zelfrealisatie uiteengezet. De verzoeker tot zelfrealisatie toont niet aan dat 
hij het openbaar domein cfr. de projectnota of de doelstellingen van het RUP kan realiseren.

In zoverre al een verzoek tot zelfrealisatie met betrekking tot de gedeeltes van het perceel gelegen in 
de zone Wo2 (bouwvelden 104 en 105) kan worden ingediend, weigert de stad Antwerpen als 
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onteigenende overheid om dit verzoek toe te staan op grond van de redenen die hieronder uiteen 
worden gezet.

Hoewel de stad Antwerpen geen concrete vereisten wat betreft de technische en beroepsbekwaamheid 
heeft gesteld, kan dit niet verhinderen dat de stad Antwerpen de technische en beroepsbekwaamheid in 
globo beoordeelt. Hier moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij tot zelfrealisatie slechts op 
zeer algemene wijze stelt dat zij beschikt over een voldoende bekwaamheid. Meer bepaald stelt zij 
louter te beschikken over de vereiste "personele en technische middelen, alsook ervaring die haar 
technische en beroepsbekwaamheid bevestigen", zonder dat zij ook maar op enige wijze concretiseert 
wat deze middelen dan inhouden. Het discours over de technische en beroepsbekwaamheid is dermate 
algemeen opgesteld dat het niet kan overtuigen.

Concreet met betrekking tot de scenario's, stelt de stad Antwerpen vast dat het eerste scenario niet 
uitvoerbaar is. Dit scenario veronderstelt een grondenruil met het resterende gedeelte van het 
bouwveld 105. De stad Antwerpen is zelf echter geen eigenaar van dit perceel, zodat wat dit betreft bij 
het nemen van het definitief onteigeningsbesluit onvoldoende garanties worden geboden met 
betrekking tot de uitvoerbaarheid van dit scenario.

Het tweede scenario is niet wenselijk vanuit een ruimtelijk oogpunt. In dit scenario worden enkel de 
perceelsdelen van bouwvelden 104 en 105 ontwikkeld, zodat in het midden over het bouwveld 105 en 
op de hoek van bouwveld 104 een scheidingslijn wordt gevormd. Deze versnippering van de 
bouwvelden komt de ruimtelijke kwaliteit van het project beoogd door het RUP niet ten goede. 
Bovendien is het ontwerp zeer rudimentair en oppervlakkig uitgewerkt, zodat het onvoldoende 
waarborgen bevat dat voldaan wordt of kan worden aan de kwalitatieve vereisten van het RUP 
Slachthuissite, dat nog altijd de aanleiding van huidige onteigening is. In dit RUP zijn onder meer 
vereisten gesteld met betrekking tot woonkwaliteit en het voorzien van voldoende kwalitatieve 
buitenruimte. Het is niet duidelijk in welke mate het voorgestelde scenario kan rijmen met deze 
vereisten en stedenbouwkundige voorschriften.

Bovendien is het scenario niet gemotiveerd vanuit de projectnota. De verzoekende partij tot 
zelfrealisatie beperkt zich tot de stelling dat hij het project zal realiseren volgens de termijnen en de 
voorwaarden opgenomen in de projectnota. Dergelijke verklaring kan op zichzelf niet voldoende zijn. 
Uit het voorgelegde voorstel tot zelfrealisatie moet voldoende blijken dat voldaan kan worden aan de 
vereisten van de projectnota.

Op grond van artikel 20 Uitvoeringsbesluit moet bij het gestaafd verzoek tot zelfrealisatie voldoende 
concrete, realistische en uitgeschreven plannen worden gevoegd, die in overeenstemming zijn met de 
geldende regelgeving en de projectnota. De uitgeschreven plannen moeten betrekking hebben op "de 
aard, de situering, de vormgeving, de dichtheid van bebouwing, de fasering van de uit te voeren, 
werken de omslag van de exploitatiekosten en de verhouding tot het grotere geheel als het project van 
zelfrealisatie deel uitmaakt van een ruimer onteigeningsplan".

Deze gedetailleerde omschrijving ontbreekt volledig.

Er wordt in het gestaafd voorstel tot zelfrealisatie niet gerefereerd naar de krachtlijnen die in de 
projectnota uiteen zijn gezet. Zo blijkt onder meer niet dat een kwalitatieve verbinding kan worden 
voorzien tussen het plangebied en de Marbaixwijk. Een van de doelstellingen van het project is om de 
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Marbaixwijk uit haar isolement te halen. Hiertoe moeten ook levendige functies gebracht worden tot 
aan de kop van de Eendrachtsstraat. De projectnota bepaalt hierover concreet het volgende:

"Een van de opgaven uit de projectdefinitie is om de herontwikkeling van de Slachthuissite als motor 
te laten werken voor de opwaardering van de wijk. Zeker voor de geïsoleerd gelegen Marbaixwijk is 
dat een belangrijke kans die nu gegrepen moet worden. De nieuwe ontwikkelingen liggen zeer nabij, 
maar de wijk ligt letterlijk met zijn achterkant naar het plangebied gekeerd.

Om het isolement te doorbreken en daarmee de wijk mee te laten profiteren van de nieuwe impulsen in 
het plangebied zijn twee ingrepen van groot belang:

 het stratenpatroon van de wijk moet meer volledig onderdeel uit gaan maken van het 
plangebied;

 de wijk moet zich volwaardig presenteren aan de nieuwe ontwikkelingen in plaats van er met 
achterkanten van afgekeerd te liggen.

Deze twee doelstellingen zijn vertaald in het voorstel de bebouwing aan de Ceulemansstraat tot een 
alzijdig bouwblok af te werken."

Verder wordt in het projectnota aangehaald dat nieuwe woonwijk met een cluster aan voorzieningen 
beoogd wordt door het betrokken project. In het gestaafd voorstel tot zelfrealisatie wordt niet 
toegelicht hoe de integratie van deze functies en voorzieningen zou gebeuren. Evenmin wordt 
uiteengezet welke duurzame voorzieningen de verzoeker tot zelfrealisatie zou voorzien.

De opmerkingen met betrekking tot de onvoldoende graad van detaillering en motivering van het 
voorstel zijn eveneens van toepassing op het eerste scenario, dat reeds om andere redenen werd 
uitgesloten.

Uit al bovenstaande elementen blijkt dat het gestaafde verzoek tot zelfrealisatie niet volstaat om af te 
zien van de onteigening. Het verzoek tot zelfrealisatie wordt afgewezen.

Argumentatie
De hoofddoelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok is het 
creëren van ruimte voor kwalitatieve ontwikkelingen door middel van vernieuwende stedelijke woonprojecten. 
Parallel hiermee wordt de noodzakelijke ruimte voor handel, horeca en voorzieningen voorzien om een gepast 
aanbod te voorzien op het niveau van de wijk. Deze doelstellingen passen bij het goed functioneren van de stad 
en komt tegemoet aan een behoefte die bijdraagt tot een verbetering van de samenleving en de 
leefomstandigheden van de gemeenschap.

Om deze functies met de daarbij horende en noodzakelijke infrastructuur te kunnen realiseren, is zowel ruimte 
voor nieuwe en verbeterde ontsluiting als ruimte voor publiek groen en recreatie noodzakelijk. In het RUP 
Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok werd deze noodzakelijke ruimte opgenomen en vastgelegd 
onder de vorm van zones voor Publiek Domein, zones voor Gemengde functies, zones voor groen zoals 
weergegeven op het grafisch plan.

De voorziening van (nieuwe) verkeerskundige oplossingen en het voorzien voor ruimte voor circulatie en 
ontsluiting op cruciale plaatsen in het plangebied vloeit voort uit het ontwerp van de bouwblokken op 
planniveau zoals beschreven in de projectnota. Ook de voorziene ruimte voor groen en recreatie vloeien voort 
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uit het ontwerp op planniveau zoals beschreven in de projectnota. Veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners 
staat hierbij voorop.

Overeenkomstig het onteigeningsdecreet artikel 3 is een onteigening slechts mogelijk ten algemene nutte. In de 
eerste plaats zullen onderstaand de onteigeningsvoorwaarden beschouwd worden voor de voorgenomen te 
onteigenen loten zoals aangegeven op het onteigeningsplan.

Lot 1 (afd. 7, sectie G, nr. 367L4)

Lot 1 wordt volgens het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok deels opgenomen binnen de 
zone voor Groen (Gr4) – Kade Noord en deels binnen zone voor Gemengde Functies (Ge).

De zone voor Groen (Gr4) – Kade Noord is volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd voor een 
groene publieke ruimte. Groenaanleg en beplanting in functie van het park zijn verplicht en dit gebied heeft ook 
een functie als ontmoetingsruimte.

De zone voor Gemengde Functies (Ge) is volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd voor Groen en 
voor Recreatie. Deze twee bestemmingen zijn nevengeschikt en dus gelijkwaardig. Deze zone is bestemd voor 
een groene publieke ruimte die als park wordt aangelegd en in stand gehouden. De te onteigenen zones zijn van 
publieke of openbare aard. Het realiseren van een veilige publieke groene ruimte en publieke ruimte voor 
recreatie dient ‘het algemeen nut’.

De groenzone Kade Noord (Gr4) wordt gerealiseerd in het verlengde van de groenzone Kalverwei (Gr1) 
waardoor het raamwerk van publieke groene ruimte wordt doorgetrokken tot aan het Lobroekdok waardoor het 
water beleefbaar wordt voor de wijk. De groenzone moet bijkomend gerealiseerd worden om de 
oversteekbaarheid van de Slachthuislaan te verhogen. De groenzone Kade Noord (Gr4) biedt de mogelijkheid 
om een veilige verbinding te maken met de groenzone Kalverwei (Gr1) bijvoorbeeld door de aanleg van een 
passerelle binnen een autovrije parkomgeving waardoor een maximale veiligheid en belevingswaarde kan 
gegarandeerd worden. De realisatie van de groenzone Kade Noord (Gr4) is noodzakelijk om voldoende groen 
op wijkniveau te voorzien, beleving van het water mogelijk te maken, en een kwalitatieve oversteekbaarheid 
van de Slachthuislaan te realiseren.

Gelet op de bestaande eigendomsstructuur en de vooropgestelde plandoelstelling (i.c. realisatie van groene en 
publieke ruimte met gebruikelijke aanhorigheden) is een onteigening van de noodzakelijke gronden de enige 
mogelijkheid om dit te realiseren.

De voorgenomen doortrekking van het groene raamwerk tot aan het water als een verlengde van de centrale 
groene ruimte in het plangebied (Kalverwei) leidt er toe dat er geen alternatief is voor de aanleg van groene 
ruimte op een andere locatie. Bijgevolg is de onteigening van het volledige geviseerde goed de enige 
mogelijkheid.

Lot 2 en 3 (afd. 7, sectie G, nrs. 316E2 en 316G2)

Lot 2 en 3 worden volgens het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok  deels opgenomen binnen 
de zone voor Publiek Domein (Pu). Deze zones zijn volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd voor 
de realisatie van publiek domein in de vorm van wegenis, infrastructuur voor openbaar vervoer, langzaam 
verkeersvoorzieningen en groene en/of verharde verblijfsruimte in open lucht. De te onteigenen zones zijn dus 
van publieke of openbare aard. Het realiseren van een veilige publieke ruimte met het oog op ontsluiting 
(verschillende vervoersmodi), verblijfsruimte, groene ruimte dient ‘het algemeen nut’.

De Slachthuislaan en Ijzerlaan worden ingezet als stroomwegen binnen de stad met een maximale snelheid van 
70 kilometer per uur, wat de mogelijkheid beperkt de buurt direct te laten aansluiten op deze verkeerswegen. 
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Gelet op deze doorstromingsfunctie van de Slachthuislaan is een gepaste (her)inrichting noodzakelijk vanuit het 
oogpunt van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Om een veilige en hoogwaardige ruimte voor de 
zwakke weggebruiker te realiseren moet er plaats gemaakt worden voor veilige, brede fietspaden. De nieuwe 
fietspaden komen aan beide zijden van de Slachthuislaan en zijn enkelrichting en kunnen waar mogelijk ook 
voorzien worden als dubbelrichting fietspaden. Aansluitend worden de voetpaden vernieuwd om toegang naar 
de nieuwe bouwblokken te voorzien. Ze worden overal minstens 1,50 meter breed, en breder ter hoogte van 
woningen en plaatsen waar meer voetgangers komen. Voetgangers en fietsers worden van het autoverkeer 
gescheiden door parkeerstroken en groenstroken. Het totale noodzakelijke profiel voor de heraanleg van de 
Slachthuislaan is in overeenstemming met het Singelprofiel welke gehanteerd wordt voor de gehele Singel en is 
gericht op de realisatie van een grotere stedelijke ambitie. De heraanleg is ook noodzakelijk om aan te sluiten op 
de toekomstige bebouwingsopzet zoals in het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok wordt 
vastgelegd.

De bestaande breedte van de Slachthuislaan laat niet toe voldoende ruimte voor voet- en fietspaden te voorzien 
gecombineerd met de noodzakelijke ruimte voor gemotoriseerd vervoer en laat een vergroening of verhoging 
van de beeldwaarde eveneens niet toe. De huidige breedte laat een kwaliteitsvolle aansluiting bij de nieuwe 
bebouwing volgens het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok niet toe. De enige optie om de 
Slachthuislaan heraan te leggen en de noodzakelijke herinrichting te doen is een verbreding van het beschikbare 
wegtracé door te voeren. Gelet op de bestaande eigendomsstructuur en de vooropgestelde plandoelstelling (i.c. 
realisatie van weginfrastructuur met gebruikelijke aanhorigheden) is een onteigening van de noodzakelijke 
gronden de enige mogelijkheid om de heraanleg te realiseren.

Deze voorgenomen verbreding van het profiel van de Slachthuislaan kan niet plaatsvinden richting het 
Lobroekdok aangezien de beschikbare ruimte tussen de Slachthuislaan en het Lobroekdok dan niet meer 
kwalitatief kan bebouwd worden en dat de ontsluiting van de functies ter plaatse niet meer kwalitatief kunnen 
gewaarborgd worden. Het realiseren van wegentracé heeft onmiskenbaar de afbraak van de bestaande 
bebouwing tot gevolg. Bijgevolg is de onteigening van het volledige geviseerde goed de enige mogelijkheid.

Lot 4 en 5 (afd. 7, sectie G, nrs. 333D3 en 333Z2)

Lot 4 en 5 worden volgens het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok volledig opgenomen 
binnen de zone voor Publiek Domein (Pu). Deze zones zijn volgens de stedenbouwkundige voorschriften 
bestemd voor de realisatie van publiek domein in de vorm van wegenis, infrastructuur voor openbaar vervoer, 
langzaam verkeersvoorzieningen en groene en/of verharde verblijfsruimte in open lucht. De te onteigenen zones 
zijn dus van publieke of openbare aard. Het realiseren van een veilige publieke ruimte met het oog op 
ontsluiting (verschillende vervoersmodi), verblijfsruimte, groene ruimte dient ‘het algemeen nut’.

De Slachthuislaan en Ijzerlaan worden ingezet als stroomwegen binnen de stad met een maximale snelheid van 
70 kilometer per uur, wat de mogelijkheid beperkt de buurt direct te laten aansluiten op deze verkeerswegen. 
Gelet op deze doorstromingsfunctie van de Slachthuislaan is een gepaste (her)inrichting noodzakelijk vanuit het 
oogpunt van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Om een veilige en hoogwaardige ruimte voor de 
zwakke weggebruiker te realiseren moet er plaats gemaakt worden voor veilige, brede fietspaden. De nieuwe 
fietspaden komen aan beide zijden van de Slachthuislaan en zijn enkelrichting en kunnen waar mogelijk ook 
voorzien worden als dubbelrichting fietspaden. Aansluitend worden de voetpaden vernieuwd om toegang naar 
de nieuwe bouwblokken te voorzien. Ze worden overal minstens 1,50 meter breed, en breder ter hoogte van 
woningen en plaatsen waar meer voetgangers komen. Voetgangers en fietsers worden van het autoverkeer 
gescheiden door parkeerstroken en groenstroken. Het totale noodzakelijke profiel voor de heraanleg van de 
Slachthuislaan is in overeenstemming met het Singelprofiel welke gehanteerd wordt voor de gehele Singel en is 
gericht op de realisatie van een grotere stedelijke ambitie. De heraanleg is ook noodzakelijk om aan te sluiten op 
de toekomstige bebouwingsopzet zoals in het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok wordt 
vastgelegd.



19 / 22

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

De bestaande breedte van de Slachthuislaan laat niet toe voldoende ruimte voor voet- en fietspaden te voorzien 
gecombineerd met de noodzakelijke ruimte voor gemotoriseerd vervoer en laat een vergroening of verhoging 
van de beeldwaarde eveneens niet toe. De huidige breedte laat een kwaliteitsvolle aansluiting bij de nieuwe 
bebouwing volgens het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok niet toe. De enige optie om de 
Slachthuislaan heraan te leggen en de noodzakelijke herinrichting te doen is een verbreding van het beschikbare 
wegtracé door te voeren. Gelet op de bestaande eigendomsstructuur en de vooropgestelde plandoelstelling (i.c. 
realisatie van weginfrastructuur met gebruikelijke aanhorigheden) is een onteigening van de noodzakelijke 
gronden de enige mogelijkheid om de heraanleg te realiseren.

Bijkomend wordt ter plaatse van lot 4 en deels voor lot 5 een nieuwe toegang tot de wijk gerealiseerd onder de 
vorm van de zogenoemde Oude Kalverstraat. De nieuwe toegangsweg voorziet ruimte voor een klassiek 
stedelijk laanprofiel met langsparkeervakken en vrij liggende fietspaden. De weg is noodzakelijk als 
hoofdontsluiting van de nieuwe wijk zoals voorzien binnen het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok - 
Lobroekdok. Vanaf de oude Kalverstraat worden zowel de Hallen als de Kalverweibuurt ontsloten. De realisatie 
van deze ontsluitingsweg is noodzakelijk voor de realisatie van de bouwmogelijkheden en ontwikkelingen in de 
nieuwe buurt.

De bestaande perceelsstructuur en de bestaande bebouwing laten een ontsluiting van het gebied met nieuwe 
woonontwikkeling met groene publieke ruimte niet toe. Ook de ontsluiting en herontwikkeling van de hallen is 
vandaag niet mogelijk.

De huidige bebouwing laat een kwaliteitsvolle aansluiting bij de nieuwe bebouwing volgens het RUP 
Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok niet toe. De enige optie om de nieuwe wijk te ontsluiten is 
een nieuwe ontsluitingsweg (Oude Kalverstraat) te realiseren. De realisatie van het wegentracé heeft 
onmiskenbaar de afbraak van de bestaande bebouwing tot gevolg.

Gelet op de bestaande eigendomsstructuur en de vooropgestelde plandoelstelling (i.c. realisatie van 
weginfrastructuur met gebruikelijke aanhorigheden) is een volledige onteigening van de noodzakelijke gronden 
de enige mogelijkheid.

De voorgenomen stadsontwikkeling met herinterpretatie van de Slachthuishallen als beeldbepalend ensemble 
kan niet gerealiseerd worden zonder nieuwe ontsluitingsas op niveau van de wijk. Gelet op de ligging van de 
hallen en de voorgenomen ontwikkeling is de onteigening van het geviseerde goed de enige mogelijkheid.

Lot 6 (afd. 7, sectie G, nr. 384P7)

Lot 6 wordt volgens het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok - Lobroekdok deels opgenomen binnen de 
zone voor Publiek Domein (Pu), deels binnen een zone voor Wonen (Wo2). De zone voor Publiek Domein is 
volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd voor de realisatie van publiek domein in de vorm van 
wegenis, infrastructuur voor openbaar vervoer, langzaam verkeersvoorzieningen en groene en/of verharde 
verblijfsruimte in open lucht. De te onteigenen zones zijn dus van publieke of openbare aard. Het realiseren van 
een veilige publieke ruimte met het oog op ontsluiting (verschillende vervoersmodi), verblijfsruimte, groene 
ruimte dient ‘het algemeen nut’.

In het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok - Lobroekdok wordt de Marbaixwijk verbonden met de nieuwe 
wijk door middel van een verlenging van de bestaande Eendrachtstraat zodat een verbinding ontstaat met het 
raamwerk van publieke ruimte binnen het plan. Het voorzien van deze doorsteek is noodzakelijk om de 
bestaande Marbaixwijk niet te isoleren van de nieuwe stadsontwikkeling met bijhorende voorzieningen. De 
doorsteek is ook noodzakelijk om aan te sluiten bij de op de toekomstige bebouwingsopzet zoals in het RUP 
Slachthuissite – Noordschippersdok - Lobroekdok wordt vastgelegd, meer bepaald het afwerken van de 
Ceulemansstraat en de nieuwe straat tot een volwaardig bouwblok.
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Gelet op de bestaande eigendomsstructuur en de vooropgestelde plandoelstelling (i.c. realisatie van 
weginfrastructuur met gebruikelijke aanhorigheden) is een onteigening van de noodzakelijke gronden de enige 
mogelijkheid.

Indien de doorsteek niet gerealiseerd wordt moet de nieuwe straat langs de Hallentuin (zone Gr3) uitgewerkt 
worden met een pijpenkop aangezien deze straat verkeerskundig niet rechtstreeks mag aansluiten op de 
Slachthuislaan. De nieuwe straat moet tevens de woonontwikkeling (zone Wo2) volledig ontsluiten. Zonder de 
beoogde doorsteek moeten dan alle bewoners, bezoekers enz. een keerbeweging maken hetgeen zal leiden tot 
een verhoogde ruimte inname voor gemotoriseerd verkeer en een sterk verminderde kwaliteit van de ruimte. 
Gelet op de ligging van de bestaande woningen langs de Ceulemansstraat en de voorgenomen ontwikkeling is 
de onteigening van het geviseerde goed de enige mogelijkheid. De realisatie van de wegenis, heeft 
onmiskenbaar de afbraak van de volledige bestaande bebouwing tot gevolg. Om die reden wordt het volledige 
perceel onteigend.

Lot 7 (afd. 5, sectie E, nr. 384P7)

Lot 7 wordt volgens het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok - Lobroekdok deels opgenomen binnen de 
zone voor Publiek Domein (Pu), deels in een zone voor Groen (Gr2), deels in een zone voor Wonen (Wo2) en 
deels in een zone voor centrumfuncties (Ce3) De zone voor Publiek domein is volgens de stedenbouwkundige 
voorschriften bestemd voor de realisatie van publiek domein in de vorm van wegenis, infrastructuur voor 
openbaar vervoer, langzaam verkeersvoorzieningen en groene en/of verharde verblijfsruimte in open lucht. De 
zone voor Groen (Gr2) wordt het nieuwe Hallenplein en is bestemd voor publieke groene ruimte. Groenaanleg 
en beplanting zijn verplicht en dit gebied heeft ook een functie als ontmoetingsruimte. De te onteigenen zones 
zijn dus van publieke of openbare aard. Het realiseren van een veilige publieke ruimte met het oog op 
ontsluiting (verschillende vervoersmodi), verblijfsruimte, groene ruimte dient ‘het algemeen nut’.

Gelet op de bestaande eigendomsstructuur en de vooropgestelde plandoelstelling (i.c. realisatie van 
weginfrastructuur met gebruikelijke aanhorigheden) is een onteigening van de noodzakelijke gronden de enige 
mogelijkheid.

De nieuwe straat moet de woonontwikkeling (zone Wo2) volledig ontsluiten. De nieuwe straat is noodzakelijk 
om een logisch afgewerkt bouwblok met de Ceulemansstraat te realiseren waarbij de nieuwe woningen rug aan 
rug worden gerealiseerd. Lot 7 is gelegen op de plaats waar de nieuwe straat moet aansluiten op de bestaande 
Lange Lobroekstraat. Gelet op de ligging van de bestaande woningen langs de Ceulemansstraat, gelet op de 
cruciale ligging van lot 7 met betrekking tot de ontsluiting van de nieuwe woonzone en gelet op de 
voorgenomen totale ontwikkeling is de onteigening van het geviseerde goed de enige mogelijkheid. De 
realisatie van de wegenis en de groene ruimte, heeft onmiskenbaar de afbraak van de volledige bestaande 
bebouwing tot gevolg. Om die reden wordt het volledige perceel onteigend.

Lot 8 (afd. 7, sectie G, nr. 333F3)

Lot 8 wordt volgens het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok - Lobroekdok deels opgenomen binnen de 
zone voor Publiek Domein (Pu) deels in een zone voor Groen (Gr2) en deels in een zone voor centrumfuncties 
(Ce3) . De zone voor Publiek domein is volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd voor de realisatie 
van publiek domein in de vorm van wegenis, infrastructuur voor openbaar vervoer, langzaam 
verkeersvoorzieningen en groene en/of verharde verblijfsruimte in open lucht. De zone voor Groen (Gr2) wordt 
het nieuwe Hallenplein en is bestemd voor publieke groene ruimte. Groenaanleg en beplanting zijn verplicht en 
dit gebied heeft ook een functie als ontmoetingsruimte. De te onteigenen zones zijn dus van publieke of 
openbare aard. Het realiseren van een veilige publieke ruimte met het oog op ontsluiting (verschillende 
vervoersmodi), verblijfsruimte, groene ruimte dient ‘het algemeen nut’.
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Ter plaatse van lot 8 wordt een nieuwe toegang tot de wijk gerealiseerd onder de vorm van de zogenoemde 
Oude Kalverstraat. De nieuwe toegangsweg voorziet ruimte voor een klassiek stedelijk laanprofiel met 
langsparkeervakken en vrij liggende fietspaden. De weg is noodzakelijk als hoofdontsluiting van de nieuwe wijk 
zoals voorzien binnen het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok. Vanaf de Oude Kalverstraat 
worden zowel de Hallen als de Kalverweibuurt ontsloten. De realisatie van deze ontsluitingsweg is bijgevolg 
noodzakelijk voor de realisatie van de bouwmogelijkheden en ontwikkelingen in de nieuwe buurt.

De bestaande perceelsstructuur en de bestaande bebouwing laten een ontsluiting van het gebied met nieuwe 
woonontwikkeling met groene publieke ruimte niet toe. Ook de ontsluiting en herontwikkeling van de hallen is 
vandaag niet mogelijk.

De huidige bebouwing laat een kwaliteitsvolle aansluiting bij de nieuwe bebouwing volgens het RUP 
Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok niet toe. De enige optie om de nieuwe wijk te ontsluiten is 
een nieuwe ontsluitingsweg (Oude Kalverstraat) te realiseren.

Gelet op de bestaande eigendomsstructuur en de vooropgestelde plandoelstelling (i.c. realisatie van 
weginfrastructuur en groene ruimte met gebruikelijke aanhorigheden) is een onteigening van de noodzakelijke 
gronden de enige mogelijkheid. De realisatie van de wegenis en de groene ruimte, heeft onmiskenbaar de 
afbraak van de volledige bestaande bebouwing tot gevolg. Om die reden wordt het volledige perceel onteigend.

De voorgenomen stadsontwikkeling met herinterpretatie van de Slachthuishallen als beeldbepalend ensemble 
kan niet gerealiseerd worden zonder nieuwe ontsluitingsas op niveau van de wijk. Gelet op de ligging van de 
hallen en de voorgenomen ontwikkeling is de onteigening van het geviseerde goed de enige mogelijkheid.

Lot 9, 10,11 en 12 (afd. 7, sectie G, nrs. 333S2, 333H3, 333G3 en 333D2)

Lot 9, 10,11 en 12 worden volgens het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok geheel of deels 
opgenomen binnen de zone voor Publiek Domein (Pu). Deze zones zijn volgens de stedenbouwkundige 
voorschriften bestemd voor de realisatie van publiek domein in de vorm van wegenis, infrastructuur voor 
openbaar vervoer, langzaam verkeersvoorzieningen en groene en/of verharde verblijfsruimte in open lucht. De 
te onteigenen zones zijn dus van publieke of openbare aard. Het realiseren van een veilige publieke ruimte met 
het oog op ontsluiting (verschillende vervoersmodi), verblijfsruimte, groene ruimte dient ‘het algemeen nut’.

Ter plaatse van de geviseerde loten wordt een nieuw centrumplein voorzien (Lobroekplein) aansluitend bij de 
reeds bestaande bebouwing en voorzieningen. De doelstelling hierbij is het creëren van een nieuw centraal 
buurtplein. Het nieuwe buurtplein moet daar komen waar alle hoofdelementen uit de buurt samenkomen: Oude 
Kalverstraat, Lange Lobroekstraat en de Kalverwei. Het plein moet ontwikkeld worden om de bestaande 
functies langs de Lange Lobroekstraat maximale kansen te geven en te versterken en zodanig de aansluiting op 
het bestaande stadsweefsel te verzekeren. Het plein moet ruimte bieden voor de nodige verkeersruimte en is 
noodzakelijk voor de verbinding door het plangebied. Om van een volwaardig plein te spreken moet er naast 
ruimte voor verkeer ook verblijfsruimte aanwezig zijn. Het is noodzakelijk het plein voldoende breedte te geven 
om aan deze functies te kunnen voldoen.

De bestaande breedte van de Lange Lobroekstraat laat niet toe voldoende ruimte voor een plein te voorzien. De 
huidige breedte laat een kwaliteitsvolle aansluiting bij de nieuwe bebouwing volgens het RUP Slachthuissite - 
Noordschippersdok - Lobroekdok niet toe. De enige optie om het beoogde nieuwe Lobroekplein aan te leggen 
en de noodzakelijke herinrichting te doen is een verbreding van het beschikbare wegtracé door te voeren. Gelet 
op de bestaande eigendomsstructuur en de vooropgestelde plandoelstelling (i.c. realisatie van een buurtplein met 
weginfrastructuur en gebruikelijke aanhorigheden) is een onteigening van de noodzakelijke gronden de enige 
mogelijkheid.
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Het nieuwe plein moet de woonontwikkeling (zone Wo1) deels ontsluiten. Het nieuwe plein moet de bestaande 
functies (café, restaurant, kerk, …) ontsluiten en versterken en eveneens het aangrenzende Hallenplein en het 
Slachthuis op de kop van het Lobroekplein zichtbaar maken en betrekken bij de buurt. Gelet op de ligging van 
de bestaande voorzieningen en functies langs de Lange Lobroekstraat, gelet op de cruciale ligging van lot 9, 
,10,11 en 12 met betrekking tot de ontwikkeling van het nieuwe plein en gelet op de voorgenomen totale 
ontwikkeling is de onteigening van het geviseerde goed de enige mogelijkheid. De realisatie van de wegenis 
heeft onmiskenbaar de afbraak van de volledige bestaande bebouwing tot gevolg. Om die reden wordt het 
volledige perceel onteigend.

Financiële gevolgen
Nee

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, sp.a en Open VLD.
Stemden nee: Groen en PVDA. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang en CD&V.

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om het definitief onteigeningsbesluit dat is opgemaakt om de realisatie van 
het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok te 
waarborgen, goed te keuren.

Artikel 2
De gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan de inhoud van de bijlagen bij het definitief 
onteigeningsbesluit, met name het onteigeningsplan en de projectnota.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. RUP_11002_214_10012_00001_ONT_DV.PDF
2. RUP_11002_214_10012_00001_ONT_PN_DV.pdf
3. brief onderhandeling 1.pdf
4. brief onderhandeling 2.pdf
5. brief onderhandeling 3.pdf
6. brief onderhandeling 4.pdf
7. brief onderhandeling 5.pdf
8. PV onderhandeling 1.pdf
9. PV onderhandeling 2.pdf
10.PV onderhandeling 3.pdf
11.PV onderhandeling 4.pdf
12.PV onderhandeling 5.pdf


