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Herinrichting N48. Definitief onteigeningsbesluit.

Aanleiding
Het opstarten van onteigeningen voor het algemeen nut met het oog op de herinrichting 
N48.

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 2.
Decreet betreffende onteigening voor algemeen nut (lees verder als het Vlaams 
onteigeningsdecreet), artikel 28, 29, 30.

Feiten, context en argumentatie
In 2003 keurde de gemeente Brakel (= de onteigenende instantie) een koepelmodule 
goed met het oog  op het aanleggen van fietspaden langsheen de N48. Met het oog 
hierop werd een grondinnemingsplan opgesteld. Sedertdien werden meer dan 144 aktes 
verleden voor meer dan 200 percelen en dit op minnelijke basis. Voor die innemingen 
waarvoor geen akkoord is gevonden, werd een onteigeningsplan met projectnota 
opgesteld.
De gemeenteraad dd. 27 januari 2020 keurde een voorlopig onteigeningsplan met 
projectnota goed.
Hierop werden onderhandelingen gevoerd met het oog op minnelijk verwerven van de te 
verwerven onroerende goederen of zakelijk rechten.
In de periode 1 april 2021 tot en met  30 april 2021 werd een openbaar onderzoek 
georganiseerd.
Eén bezwaarschrift werd naar aanleiding van het openbaar onderzoek ingediend.
Overeenkomstig artikel 28, §2, 3° wordt een verslag opgemaakt met de behandeling van 
de standpunten, opmerkingen en bezwaren geuit tijdens het openbaar onderzoek. Dit 
verslag vormt mede het bewijs voor het vervullen van alle vereiste formaliteiten van het 
openbaar onderzoek.
Het college van burgemeester en schepenen stelt hierop voor:
1° het onteigeningsbesluit definitief vast te stellen



2° de raadsman van de gemeente opdracht te geven tot het starten van de gerechtelijke 
fase.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad stelt het onteigingsbesluit definintief vast. 
Artikel 2: De gemeenteraad beslist het college opdracht te geven tot op het opstarten 
van de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure betreffende onderstaande te 
onteigenen onroerende goederen, waarvoor de gemeente Brakel zal optreden als 
onteigenende instantie.

o Onteigening 1 (01-2): 1-C-502f (79m²)
o Onteigening 2 (02-4): 1-c-503D (107m²)
o Onteigening 9 (300):  2b 1130g (1717 m2)
o Onteigening 12 (07-84): 2-b-240g (10m²)
o Onteigening 13 (08-101): 2-b-205c (37m²) 
o Onteigening 14 (09-102): 2-b-211g (178m²) 
o Onteigening 15 (010-103): 2-b-207a (335m²) 

Artikel 3: Op het tijdens het openbaar onderzoek ingediend schrijven maakt de raad zich 
het advies van de raadsman van de gemeen eigen; dat hieronder wordt hernomen:

1.       Congruentie met de MER-regelgeving
Het onteigeningsbesluit heeft enkel de bedoeling om eigendom te verwerven om 
reden van openbaar nut.
Het onteigeningsbesluit op zich geeft geen toelating/vergunning om de werken uit te 
voeren.
Wanneer de werken vergunningsplichtig zijn, zal de MER-plicht gebeurlijk worden 
beoordeeld in het licht van de aanvraag.
Op basis van de projectnota kan de onteigende inschatten waarom de onteigende 
overheid de voorgenomen onteigening wenst door te voeren, en waarom het 
verregaande middel van de onteigening wordt ingeroepen.
De projectnota bevat, ingevolge artikel 12 van het Onteigeningsdecreet, de volgende 
elementen:
1° een projectplan, met een beschrijving van het project en van de daarbij te 
realiseren werken;
2° in voorkomend geval, de realisatietermijnen voor de uitvoering van de werken, 
voor zover ze bepaalbaar zijn;
3° in voorkomend geval, de realisatievoorwaarden voor de werken;
4° in voorkomend geval, de beheersmodaliteiten van het openbaar domein.
Een onderzoek in het kader van de MER-regelgeving is voor het onteigeningsbesluit 
op zich dus niet verplicht.
Ten overvloede wordt opgemerkt dat de aanleg van een fietsweg en de aanleg van 
een riolering niet valt de onder bijlagen I, II, of III van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage : enkel wegen voor 
gemotoriseerd verkeer vallen onder de rubrieken van bijlagen I, II en III van het 
project-M.E.R.- besluit met betrekking tot wegen. Wegen exclusief bestemd voor 
niet-gemotoriseerd verkeer vallen niet onder de rubrieken van bijlagen I, II en III 
van het project-M.E.R.-besluit. 
2. Beweerd gebrek aan habilitatiegrond
Ingevolge artikel 7 van het Vlaams Onteigeningsdecreet kan de gemeente overgaan 
tot onteigening in de gevallen waarin ze oordeelt dat de onteigening noodzakelijk is 
voor de uitwerking van de infrastructuur of het beleid inzake de gemeentelijke 
provinciale aangelegenheden.
Het onteigeningsdoel en de onteigeningsnoodzaak werd zeer uitgebreid gemotiveerd 
in de projectnota. Die motivering wordt hier als hernomen beschouwd.
Om Brakel verder verkeersveiliger en leefbaarder te maken voor de zwakke 
weggebruikers opteerde de gemeente reeds begin jaren 2000 fietspaden langs de 
gewestwegen aan te leggen : het doel van een verkeersveiligheid en leefbaarheid 



voor zwakke weggebruikers kan worden nagestreefd door de gemeente en behoort 
tot haar bevoegdheden. 
3. Problematiek module 13
De omstandigheid dat intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid "Agentschap Infrastructuur" principieel belast is voor het 
aanleggen herinrichten, uitrusten en onderhouden van wegen voor autoverkeer, 
vrachtvervoer, fiets- en voetgangersvoorzieningen en voorzieningen voor 
andersvaliden doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de gemeente om op haar 
domein, zelfs langs gewestwegen, maatregelen te nemen in het algemeen belang, in 
casu de verkeersveiligheid.
De omstandigheid dat de gemeente beroep doet op de zgn. "module 13" om de 
werken te financieren doet hieraan geen afbreuk, integendeel : dergelijke 
samenwerkingsovereenkomst zijn decretaal geregeld en toegelaten.

Artikel 4: Onderstaande bijlagen bij dit definitief onteigeningsbesluit worden 
goedgekeurd en dienen in samenhang met dit definitief onteigeningsbesluit gelezen te 
worden.
1° onteigeningsplan
2° projectnota
3° het verslag van het openbaar onderzoek met de behandelingen van de standpunten, 
opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek
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