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ONDERNEMEN 

1 onteigeningen 

1.1 RUP Albrecht Rodenbachstraat, Oostkamp: voorlopig onteigeningsbesluit 

De raad van bestuur, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad Oostkamp in zitting van 17-03-2016 houdende definitieve 
vaststelling van het RUP 'Albrecht Rodenbachstraat' met bijhorend onteigeningsplan; dat de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding bij besluit 
van 29 maart 2019 haar goedkeuring heeft onthouden aan het onteigeningsplan; dat bij gebreke aan 
administratief vernietigingsberoep, dit besluit definitief geworden is; dat derhalve de 
onteigeningsprocedure ab ovo dient hernomen te worden, thans volgens de procedure voorzien door het 
decreet van 24 februari 2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut; 
Overwegende dat de gemeenteraad van Oostkamp het op 17 maart 2016 definitief vastgesteld doch door 
de minister niet goedgekeurd onteigeningsplan zal intrekken zodat het uit het rechtsverkeer zal 
verdwijnen; 
Overwegende dat, zoals blijkt uit het nieuw opgemaakt onteigeningsplan, voor de realisatie van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan Albrecht Rodenbachstraat nog slechts twee innemingen moeten onteigend 
worden, nu alle overige percelen reeds eigendom zijn van de WVI of van een private projectontwikkelaar 
met wie een PPS-overeenkomst is tot stand gekomen voor de ontwikkeling van het RUP; dat het de 
inneming 1 betreft, zijnde 1 718 m2

, genomen uit de percelen weiland ten kadaster bekend in de eerste 
afdeling, sectie 1, nr. 251 B en 251 C en de inneming 2, zijnde 2 568 m2 genomen uit het perceel weiland, 
ten kadaster bekend in de eerste afdeling, sectie 1, nr. 224H2; dat de WVI als onteigenende instantie 
optreedt, als bedoeld door artikel 10, §1, 2° van het voormeld decreet van 24 februari 2017. 
Overwegende dat de bevoegdheid van de intercommunale om tot onteigening over te gaan voortvloeit uit 
artikel 79, § 1 van de bijzondere wet op de hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, artikel 6.4° 
van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, artikel 62, derde lid, van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd door artikel 91 van het 
onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en artikel 16 van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 
2012, zoals gewijzigd door artikel 112 van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 
Overwegende dat de voorgenomen onteigening rechtsgrond vindt in artikel 16 van de grondwet, artikel 
2.4.3, §2 van de VCRO en artikel 16 van het decreet ruimtelijke economie; 
dat artikel 16 van de grondwet bepaalt dat niemand van zijn eigendom kan worden ontzet dan ten 
algemene nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande 
schadeloosstelling; 
dat artikel 2.4.3, §1 VCRO bepaalt dat elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de 
verwezenlijking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan door onteigening ten algemenen nutte tot stand 
worden gebracht; 
dat krachtens artikel 16 van het decreet ruimtelijke economie, juncto artikel 9, 2° van het 
onteigeningsdecreet, door de gemeenteraad op wiens grondgebied het voorwerp van de onteigening zich 
bevindt, verenigingen van gemeenten geval per geval kunnen gemachtigd worden tot onteigening over te 
gaan voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, alsook van de toegangswegen en de bijkomende 
infrastructuur voor de bedrijventerreinen; 
Overwegende dat de voorgenomen onteigening ten algemenen nutte is; dat de uitrusting en de uitgifte van 
een bedrijventerrein, vastgesteld in een ruimtelijk uitvoeringsplan, per definitie van algemeen nut is; dat 
zulk project een onbepaalbaar en variabel aantal mensen rechtstreeks en onrechtstreeks ten goede komt 
doordat het bijdraagt tot de actieve economische expansie en de bevordering van de tewerkstelling en 
mitsdien tot de algemene welstand van de plaatselijke bevolking; dat trouwens naar vaste rechtspraak de 
onteigening ter verwerving van onroerende goederen vereist voor de verwezenlijking van RUP's wetshalve 
vermoed wordt van algemeen nut te zijn; dat in dit verband de Raad van State in het arrest nr. 130.212, 
SCHELFHOUT, van 9 april 2004 besliste: "Overwegende dat ingevolge deze bepaling de onteigening ter 
verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan uit kracht van het decreet van algemeen nut lijkt te zijn; 
... ". (zie eveneens het arrest nr. 218.950, nv STENA, dd. 19-04-2012, nr. 5.19 en het arrest nr. 222.989, 
DULLAERS, dd. 26-03-2013); dat het Grondwettelijk Hof overwoog in het arrest nr. 186/2011 van 08-12-
2011 in B.10: "Het begrip "algemeen nuf wordt ter zake ruimer geïnterpreteerd dan bij een onteigening die 
tot een ander doel strekt: de onteigening tot verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uit 
kracht van het decreet zelf geacht van openbaar nut te zijn"; dat de door het decreet ruimtelijke economie 
van 13 juli 2012 opgenomen mogelijkheid tot onteigening voor de (her)aanleg en uitrusting van 
bedrijventerreinen uiteraard ook is uitgegaan van hetzelfde vermoeden van algemeen nut; dat dit des te 
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meer klemt gelet op de grote ruimtevraag die thans onbeantwoord moet blijven wegens de nood aan 
bouwrijpe industriegronden in Oostkamp; dat op datum van 30 juni 2018 reeds 77 vestigingsaanvragen 
van bedrijven bekend zijn goed voor een ruimtevraag van bijna 107 000 m2; (cijfers vanaf 2013 - als cijfers 
vanaf 2004: al 143 aanvragen voor een ruimtevraag van 217 000 m2

); 

Overwegende dat de onteigening betrekking heeft op restgronden die voor de realisatie van het RUP 
onontbeerlijk zijn; dat blijkens de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP de ontsluiting van de 
zone voor lokale bedrijvigheid-deel zuid en voor gemeenschapsvoorzieningen dient te geschieden via de 
Albrecht Rodenbachstraat en dus over de inneming 1; dat deze inneming eigendom is van een multitude 
van eigenaars waarvan sommigen in het buitenland wonen, onbekend zijn en waarvan vaak ook het 
quotum in de mede-eigendom niet eens kan vastgesteld worden; dat derhalve minnelijke verwerving 
uitgesloten is en onteigening, na gerechtelijke aanstelling van een bewindvoerder ad hoc, de enige 
mogelijkheid is; dat de onteigening derhalve zowel om personele redenen als om infrastructurele redenen 
(onmisbare ontsluitingsweg) noodzakelijk is; 
dat wat de bufferzone betreft (inneming 2; artikel 7 van de stedenbouwkundige voorschriften) in 2.4 van de 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP is bepaald dat de aanleg van de bufferzone en het 
collectief bluswaterbekken dient te gebeuren vóór de aanvang van de infrastructuurwerken; dat derhalve 
de gedwongen inbezitname dringend noodzakelijk is, vermits de realisatie van het bedrijventerrein ervan 
afhankelijk is; 
Overwegende dat uit de toelichtende nota blijkt dat er voor de locatie van het door het RUP vastgesteld 
bedrijventerrein actueel in redelijkheid geen beter altematief voorhanden is; 
Overwegende dat artikel 10, §2 van het onteigeningsdecreet bepaalt dat het voorlopig onteigeningsplan 
als bijlage een projectnota dient te bevatten op straffe van nietigheid; 

De raad van bestuur beslist: 

Artikel 1: 

Artikel 2: 

Artikel 3: 

Het onteigeningsbesluit, bevattende als bijlage 1 het door de WVI opgemaakte 
onteigeningsplan en projectnota, wordt voorlopig vastgesteld. 
Over te gaan tot: 

de onderhandelingsronde, althans voor zoveel als mogelijk, zoals bepaald in artikel 15 
en 16 van het onteigeningsdecreet en hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit van 27 
oktober 2017; 
de organisatie van een openbaar onderzoek, als bepaald in de artikelen 17 t.e.m. 23 
van het onteigeningsdecreet en hoofdstuk 4 van het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 
2017. 

Daama het dossier over te maken aan de gemeente Oostkamp met verzoek 
overeenkomstig artikel 9.2 van het onteigeningsdecreet de WVI tot onteigening te 
machtigen. 

Geert Sanders 
Algemeen directeur 
(get.) 

Kris Declercq 
Voorzitter 
(get.) 
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