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Verslag openbaar onderzoek  in het dossier 
“Voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan 
Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I” 

 
Formaliteiten ter uitvoering van het openbaar onderzoek: 

De gemeenteraad heeft op 27/06/2022 het ontwerp van rooilijnplan voor een nieuwe ontsluitingsweg 
van het bedrijventerrein Gent   Zuid I  en  het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig 
vastgesteld. 

In toepassing van artikel  33  van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet 
houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 werd over het ontwerp-rooilijnplan en het voorlopig 
vastgestelde onteigeningsbesluit van 30/07/2022 tot en met 28/08/2022 een gezamenlijk openbaar 
onderzoek gehouden. 

Alle eigenaars en houders van een zakelijk recht op een perceel of een goed dat is opgenomen in het 
rooilijnplan (en onteigeningsplan) werden individueel per aangetekende brief in kennis gesteld van het 
openbaar onderzoek. De postbewijzen van de aangetekende zendingen zijn afgestempeld op 
06/07/2022.  

 Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt door aanplakking van een bericht aan het Stadhuis op 
04/07/2022, door aanplakking van een bericht ter plaatse op 14/07/2022, door publicatie van een 
bericht in het Belgisch Staatsblad van 07/07/2022 en door publicatie van een bericht op de website van 
Stad Gent op 29/06/2022. 

Er werden  2  bezwaarschriften ingediend. 

Deze werden zowel tegen het rooilijnplan als het onteigeningsbesluit ingediend. 

Gelet op de verwevenheid van deze bezwaarschriften worden deze hieronder samen behandeld: 

- Bezwaarschrift 1 van 24/08/2022 van  van Publius, voor inneming 4 

- Bezwaarschrift 2 van 26/08/2022 van van Stibbe 
BV/SRL, voor inneming 3  
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Behandeling van het  bezwaarschrift: 

 
• Bezwaarschrift  ingediend door de eigenaar van inneming 4 bijgestaan 

door  van Publius 
 

1. Bezwaarschrijver stelt dat de nieuwe weg exclusief wordt aangelegd voor de ontsluiting van 
CCEP. Dit blijkt uitdrukkelijk uit de motiveringsnota bij het voorlopige onteigeningsbesluit . De 
onteigening is dan ook in strijd met artikel 16 van de Grondwet namelijk een “Niemand kan 
van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemene nutte.”  

 
De visie en het doel van voorliggend project is om de bewoners van de Gestichtstraat ( en aanpalend 
woongebied)  te ontlasten van het vrachtverkeer evenals tegemoet te komen aan het afsluiten van de R4 op-  
en afrit conform de  streefbeeldstudie R4-West zuidelijk deel.  Deze doelen weerspiegelen tevens de 
doelstellingen in vermeldde beleidsnota’s 2020 – 2025 in de motiveringsnota (verkeersveiligheid / 
geluidshinder / wegwerken gevaarlijke verkeerspunten…) 
Het spreekt voor zich dat het sluiten van deze oprit -en afrit enkel kan wanneer er een volwaardig alternatief 
wordt geboden voor het vrachtverkeer van het bedrijventerrein Gent Zuid I.  Als de Stad Gent vandaag de R4 
zomaar sluit dan zal de toegankelijkheid van dit bedrijventerrein  zeer moeilijk worden en dit zou een  enorme 
impact hebben op het aanpalende woonweefsel naar overlast en verkeersveiligheid. Dit zou bovendien 
strijdig zijn met de hogervermelde doelstellingen  naar verkeersveiligheid /geluidsoverlast en tevens met 
haar zorgvuldigheidsplicht. 
 
De nieuw in te richten aansluitingsweg weg zal worden ondergebracht onder openbare wegenis van de Stad 
Gent en zal dus in principe toegankelijk zijn voor elke weggebruiker en onder het beheer van de Stad Gent 
staan. Vanzelfsprekend zullen hier bepaalde verkeersborden worden geplaatst conform de verkeerscode en 
de veiligheidsvisie van de  Stad Gent in haar functie als wegbeheerder. 
 
Vandaag wordt dus geen onteigening gestart ten voordele van een private eigenaar maar zeer duidelijk voor 
de aanpak van een verkeersonveilige situatie  en de realisatie van eerder gemaakte beleidskeuzes. Een 
woonstraat afsluiten voor zwaar verkeer ( en een algemene verkeersonveiligheid) en het realiseren van een 
vlotte doorstromende R4 zijn ten algemene nutte. Om dit te gaan realiseren zal de Stad Gent als 
wegbeheerder een alternatieve route aanleggen. Als morgen een ander bedrijf zich vestigt op het 
bedrijventerrein zal deze ook toegang hebben tot deze weg net zoals elke andere weggebruiker. 
 
In ondergeschikte orde stel dat alsnog de bewering wordt aanvaard dat dit een onteigening ten gunste van 
een privaat belang  is geeft het Hof van Beroep van Gent in haar arrest van  15 juni 1999 hier een belangrijk 
nuance:  

De vereiste van het voorhanden zijn van een oogmerk van openbaar nut, is in het kader van een 
onteigening een evolutief begrip. Ook private belangen kunnen daaronder ressorteren, op voorwaarde 
dat tegelijkertijd sociaal-economische belangen met de onteigening gediend zijn, zoals het bevorderen 
van de werkgelegenheid in een bepaalde regio, en op voorwaarde dat er een belangenafweging gebeurt 
ten opzichte van de belangen van de onteigende. Zijn deze voorwaarden vervuld, dan is de onteigening 
niet aangetast door machtsafwending. 
Hierboven  is het algemeen belang duidelijk  aangegeven.  Een belangenafweging  tussen het voorzien 
in een veilige woonstraat en vlotte R4 tegenover een ontsluiting in een restzone van een bedrijf waarbij 
de impact zeer gering is op de werking van het bedrijf in een zone die geen ontwikkelingsmogelijkheden 
heeft spreekt duidelijk in het voordeel van het eerste. 
 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
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2. Bezwaarschrijver stelt dat het alternatievenonderzoek op zeer getrechterde wijze werd 
gevoerd. Het is duidelijk dat het van meet af aan de bedoelding was dat voor het voorliggende 
traject zou geopteerd worden, zonder dat redelijke alternatieven ernstig werden onderzocht.  
Het alternatief van een directe aansluiting van het bedrijventerrein Gent Zuid I wordt 

onterecht  verworpen ‘gezien de tussenafstand tussen de andere opritten op de R4 dan te kort 

zou zijn […]. Er is daarnaast onvoldoende ruimte om de weefzones van de op- en afritten op 

een veilige en kwalitatieve manier in te passen.’ Hierbij wordt over het hoofd gezien dat de 

oprit naar de R4 aan de Gestichtstraat in de nabije toekomst zal opgeheven worden (dit blijkt 

uit de Streefbeeldstudie R4-West4). Door de suprematie van deze oprit ontstaat er ruimte 

voor een nieuwe oprit waarbij CCEP (en ook Easy Post) rechtstreeks op de R4 zou kunnen 

aansluiten. 

 

De behandeling van de alternatieven worden duidelijk in de motiveringsnota behandeld en hier wordt 

naar verwezen. 

Wat de opmerking met betrekking tot alternatief 1 betreft stelt de nota het volgende 

Het alternatief 1: Het bedrijventerrein kent een directe aansluiting op de R4. Een directe aansluiting op 

de R4 is niet gewenst gezien de tussenafstand tussen de andere opritten op de R4 dan te kort zou zijn 

(volgens het Vademecum Weginfrastructuur VWI deel autosnelwegen). Te kort opeenvolgende opritten 

doen afbreuk aan de werking van de R4 en stroken niet met de functie als ringweg. Er is daarnaast 

onvoldoende ruimte om de weefzones van de op- en afritten op een veilige en kwalitatieve manier in te 

passen. Dit alternatief wordt niet weerhouden. 

Het is dan ook zeer duidelijk de visie van Vlaanderen om het aantal opritten te gaan beperken. Vandaag 

een oprit gaan supprimeren om een andere aan te leggen past niet  binnen de visie.  De voorziene 

ontsluitingsweg  wordt ook bepaald in de MER startnota R4-Zuid/ kennisgeving (2007) en Project MER 

R4-zuid te Gent en Merelbeke als ideaal.  Vandaag wordt de R4 Gestichtstraat juist afgesloten omdat 

deze te kort tot de afrit van de Ghelamco arena ligt.  Het zou dan ook volledig onlogisch zijn om een 

nieuwe afrit dichter te gaan aanleggen rekening houdend met de vlotte doorstroming en 

verkeersveiligheid.  

Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
 

3. Bezwaarschrijver stelt dat de  rotonde niet is voorzien op de voorziene  grote toename van 

vrachtverkeer.  Hierbij verwijst bezwaarschrijver naar de nieuwe  omgevingsaanvraag van 

CCEP voor de bouw van een bijkomend automatisch hoogbouwmagazijn wat bijkomende 

impact zou kunnen veroorzaken. 

De aannames van de verkeersimpact  zijn niet onderbouwt en bovendien werden er 

opmetingen gedaan door SWECO ten tijde van corona wat niet als representatief kan worden 

aanzien. 

Bezwaarschrijver stelt dat de  rotonde te klein gedimensioneerd is om hoogfrequent 
vrachtverkeer te verwerken. Dit is in de huidige situatie reeds het geval.  
Grote vrachtwagens ondervinden aanzienlijke problemen om, komende vanaf de westelijke 
tak van de Ottergemsesteenweg (zijde bedrijf cliënte), de rotonde-uitrit richting de R4 te 
nemen. Dit gelet op de scherpe hoek van de bocht die dient genomen te worden. Op vandaag 
komt het geregeld voor dat vrachtwagens, komende vanaf de westelijke arm een volledige 
toer (360°) rond de rotonde maken, alvorens zij op comfortabele en veilige wijze de afslag 
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richting de R4 kunnen nemen.  Er moet rekening gehouden worden met een dubbele 
belasting van het ronde punt per vrachtwagen. 
Bovendien verwijst bezwaarschrijver naar de mogelijke supertruck wagens die door CCEP 
zullen worden gebruikt. 

 
Vanuit haar functie als wegbeheerder en vanuit de beginselen van behoorlijk bestuur liet de Stad Gent 
een capaciteitstudie van het Ghemlamco rondpunt doen door het adviesbureau Sweco. Deze  studie 
werd ook besproken met de betrokken onteigenden waarbij op hun vraag bijkomende testen werden 
gedaan. 

 
Ten behoeve van de opmaak van de studie werden alle nodige metingen gedaan waaruit blijkt  dat de 
ontsluiting via het rondpunt haalbaar is, dat de rotonde de bijkomende vrachtwagens zal kunnen 
verwerken.  
Bezwaarschrijver geeft zelf geen info noch bewijzen dat er een overbelasting zal zijn van de rotonde 
behoudens de dubbele belasting van het rondpunt. Dit wordt behandeld in de studie en binnen de 
capaciteitsberekening opgeteld. 

 
Wat de representativiteit van de gegevens betreft klopt de stelling niet dat de gegevens uit het 
coronatijdperk komen. De nota zegt hier het volgende over : 

 
In 2017 werd een kruispunttelling uitgevoerd op de rotonde in kader van een mobiliteitseffectenstudie 
(MOBER1) voor de herontwikkeling van de terreinen van Vandemoortele. Deze telling vond plaats op 
dinsdag 7 maart 2017 tijdens de ochtend- en avondspits 

 
Deze situatie beslaat de toestand anno 2020 op basis van een kalibratie van de verkeerstellingen uit 
2017. Dit geeft een worst-case inschatting voor de verkeersbelasting.  

 
Concreet werden de metingen in 2017 gedaan en getransponeerd naar een bezetting in 2020. 

 
 

Wat de nieuwe omgevingsaanvraag  van CCEP voor de bouw van een bijkomend automatisch 
hoogbouwmagazijn betreft, kan het volgende worden gezegd: het hoogbouwmagazijn wordt gebouwd 
ter vervanging van de huidige opslag, die zowel in tenten op de site als op externe locaties gestockeerd 
wordt.  
Door de opslag op externe locaties is er momenteel vrachtverkeer om goederen eerst naar elders te 
vervoeren, en daarna terug naar de site te brengen voor distributie.  
De bouw van het hoogbouwmagazijn zal bijgevolg leiden tot minder verkeersbewegingen dan in de 
huidige situatie, aangezien goederen ter plaatse op de site zullen kunnen blijven.  
Bijgevolg zorgt de bouw van de hoogbouwmagazijn juist voor minder vrachtverkeer op de rotonde. 
 

 
Wat het  aspect van de supertrucks (= LZV) betreft, kan het volgende worden gezegd: 
Het inzetten van LZV wordt streng gereglementeerd: Zowel de LZV-chauffeur, de gebruikte voertuigen, 
als het traject moeten aan door Vlaanderen bepaalde normen voldoen. De nodige vergunningen 
moeten verleend zijn en de keuringen in orde. 
 
De trajecten die door Vlaanderen worden goedgekeurd, zijn berijdbaar door elk LZV (en niet enkel door 
de aanvrager van het traject).  
De goedgekeurde trajecten worden aangegeven op onderstaande kaart. De rotonde werd opgenomen 
in de goedgekeurde LZV-trajecten.  
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Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
 
 

4. Bezwaarschrijver stelt dat er compleet abstractie wordt gemaakt van de invloed van 
wedstrijddagen (Ghelamco stadium) op de capaciteit van de rotonde. Het (tijdelijk) blokkeren 
van de rotonde door de frequent oprijdende vrachtwagens van Coca Cola zal leiden tot grote 
files voor auto’s met supporters die het stadium wensen te bereiken, alsook voor het verkeer 
afkomstig van Vandemoortele . 

 
 

Vandaag kan het aantal speeldagen voor KAAGent  worden samengevat tot ongeveer een +/-15 tal 
matchen per jaar wat als zeer beperkt kan worden aanzien. 

 
In  de capaciteitsstudie wordt volgende grafiek meegeven  over het uitgaande vrachtverkeer van CCEP. 

 
 

Hieruit blijkt dat intensiteit tussen  7u en 13 het hoogst is.   Op die momenten wanneer wedstrijden 
worden gespeeld zal het aantal minder als 10 zijn per uur. 

 
Bovendien ( zoals duidelijk  in de motiveringsnota staat vermeld) zal CCEP nog steeds in uitzonderlijke  
gevallen zijn toegang via  de Heerweg-Noord  kunnen gebruiken.  
Hiervoor  zal er worden afgestemd met  de betrokken ordediensten en betrokken partners. 
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Vandaag kan dus worden gesteld dat het aantal wedstrijddagen zeer beperkt is en dat op die 
momenten het vrachtverkeer van CCEP zeer laag is. Bovendien zal er uitzonderlijk op zeer drukke 
momenten gebruik kunnen worden gemaakt van de alternatieve route via de Heerweg-Noord. 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
 
 

5. Bezwaarschrijver stelt dat de toekomstige ontwikkelingen maken dat niet enkel CCEP via de 
rotonde zou aantakken op de R4, maar tevens de bedrijventerreinen Zwijnaarde I, II en III. 
Deze immense toename van (vracht)verkeer zou vanzelfsprekend grote gevolgen hebben voor 
de afwikkeling van de verkeersstromen op de rotonde.  Hier wordt geen rekening gehouden 
bij de inrichting van deze nieuwe ontsluitingsweg. 
 
 

Vandaag heeft  de Stad Gent in kaart gebracht wat de mogelijke verkeereffecten zijn van de nieuwe 
ontsluitingsweg op  de rotonde. 
 
Het afsluiten van de R4 oprit  in Gestichtstraat zal  tot gevolg zal hebben dat een deel van het 
vrachtverkeer vanuit Zwijnaarde II en III niet meer op de R4 zal kunnen aantakken.  Daarom voorziet  
de  Stad Gent in de aanleg van een andere  ontsluitingsweg “Ontsluitingsweg Bedrijventerrein 
Zwijnaarde II en III” ( de omgevingsvergunning is in aanvraag) die zal aantakken op de rotonde van de 
Ghelamco.  Naar verkeersimpact moet wel worden opgemerkt dat dit enkel het vrachtverkeer zal 
omvatten dat de R4 in westelijke richting nodig heeft. Dit brengt natuurlijk ook de strategische ligging 
van Gent in de kijker als verkeersknooppunt van Vlaanderen.  Al de bedrijven op de voornoemde 
bedrijventerreinen liggen voornamelijk  zeer strategisch nabij de hoofdsnelwegen E40 en E17.   
Het voornaamste vrachtverkeer zal dan ook deze snelwegen gaan gebruiken om hoofdsteden als 
Antwerpen/Kortrijk/Brussel / Oostende / Brugge  aan te leveren. Hierbij zullen de bedrijven van 
Zwijnaarde II en III ook niet naar de Ghelamcorarena rijden maar via de Grote Steenweg Noord  
aantakken op de E40. Omgekeerd zal hun bereikbaarheid verlopen via dezelfde snelwegen en de 
buitenring R4. 
Deze visie geldt natuurlijk ook voor CCEP. Elke levering naar een van de bovenvermelde hoofdsteden 
zal telkens via de E40/E17 verlopen doch met dit grote  verschil dat zij vandaag verplicht is om via de  
binnen ring R4 te rijden. Zij zullen dan via de afrit aan Mediamarkt aantakken op de E40.  
 
 
Algemeen mag ook worden opgemerkt dat Stad Gent bij elke transitie  of verandering oog heeft voor 
de mogelijk impact hiervan op al de  betrokken actoren.   
Bovendien profileert de Stad Gent zich als vooruitstrevend en progressief en onderzoekt zij nieuwe 
tendensen.  Zo heeft de stad Gent binnen de visie ‘Water in de stad’ een tweetal jaren geleden besloten 
om op GENT ZUID I een ‘multimodaal watergebonden transferium’ in te richten: dit is een 
distributiepunt dat er op gericht is om zo veel mogelijk vrachtvervoer van bedrijven in de buurt via het 
water te laten verlopen. In het kader van dit project is op dit ogenblik een haalbaarheidsstudie bezig.   
Dit zou ook een positief effect kunnen hebben op de verkeersdruk van de wegen. 
 
Concluderend mag worden gesteld dat de impact van toekomstige ontwikkelingen wel degelijk worden 
onderzocht en elke evolutie zal worden gemonitord en geëvalueerd. 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
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Bezwaarschrift  ingediend door de eigenaar van inneming 3 
bijgestaan door  

 van Stibbe BV/SRL. 
 

6. Bezwaarschrijver  wijst op  een gebrek aan ernstige onderhandelingen conform artikel 15 van 

het Onteigeningsdecreet.   Hij betwist  dat er constructieve gesprekken plaatsvonden en wijst 

op een schending van  het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Het bezwaar van de onteigende is verbazend wetende dat er verschillende malen toenadering is 

geweest met  de bezwaarschrijver. Uit het archief komen volgende contacten naar voor: 

10/4/2019: gesprek bezwaarschrijver op kabinet schepen Bracke - Dienst Economie aanwezig -  
  
24/4/2019: gesprek bij Dienst Stedenbouw met bezwaarschrijver  en  studiebureau  
Bontinck - Dienst Economie en andere diensten aanwezig 
  
7/10/2019 : gesprek Dienst Vastgoedbeheer, projectbureau Ruimte en Dienst Economie en  
bezwaarschrijver  waarbij de plannen zijn getoond waaruit blijkt dat we deel van grond van 
bezwaarschrijvers nodig hebben voor de weg.  
 
12/12/2019: Infomarkt over plannen van de Stad Gent voor de nieuwe ontsluitingsweg   
 
14/07/2021: Teamsvergadering met alle betrokken partijen, waaronder bezwaarschrijver  en schepen 
Watteeuw -  bespreking van de  capaciteitstudie (SWECO)  
 

Bovendien kan worden opgemerkt dat het Vlaams Onteigeningsdecreet bepaalt dat in het voorlopige 

onteigeningsbesluit een minnelijke onderhandelingstermijn moet worden bepaald waarbinnen de 

gesprekken dienen te gebeuren. Deze werd op basis van de eerdere gesprekken en de visie van de 

onteigenden bepaald op 4 maanden.  Concreet kunnen vandaag en zelfs na het definitief 

onteigeningsbesluit deze gesprekken  nog worden gevoerd. 

Vandaag is de Stad Gent nog steeds bereid om samen te zitten met de eigenaar om  een minnelijk 

akkoord te sluiten.   

Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
 

7. De bezwaarschrijver wijst op een onzorgvuldigheid omdat er niet werd nagedacht  over  een 

alternatief met een minder verregaande inmenging in het eigendomsrecht van 

bezwaarindiener, hetgeen nochtans een verplichting is in het kader van de 

evenredigheidstoets. 

 
Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in punt   2 
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De Stad Gent heeft wel degelijk alternatieven onderzocht.   
In de motiveringsnota wordt hier duidelijk de verschillende alternatieven bekeken en als niet ideaal 
gecatalogiseerd. 

 
Vandaag kiest de Stad Gent voor de aanleg van een ontsluitingsweg met  de minst grote impact op de 
eigendom van de onteigenden. Zo wordt de weg grotendeels gepland op de perceelsgrenzen van de 2  
aanpalende bedrijven met als visie de impact op het bedrijfsweefsel zo klein mogelijk te houden en de 
continuïteit van de bedrijven niet in het gedrang te brengen. Enkel  op bezwaarschrijver is er een minimale 
impact op het minimaal te voorzien groen in de omgevingsvergunning wat wordt gecompenseerd in de 
voorgesteld onteigeningsvergoeding. 
 
De facto doorstaat de onteigening de toets van de zorgvuldigheid en evenredigheid. 

 
Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 

 

8. De bezwaarschrijver stelt dat het vooropgestelde onteigeningsdoel niet is aangetoond en de 

onteigening niet noodzakelijk is en een privaat belang dient. De motiveringsnota laat na 

aannemelijk te maken dat de problematiek op het vlak van levenskwaliteit en veiligheid door 

zwaar vrachtverkeer wordt veroorzaakt en dus dat het aanpakken van het zwaar vrachtverkeer 

door de creatie van een nieuwe Ontsluitingsweg zal leiden tot een betere levenskwaliteit en 

veiligheid in de betreffende woonwijk.   

Bovendien zal de bestaande ontsluiting via de Heerweg-Noord worden behouden om te 

gebruiken als vluchtweg of in geval van calamiteiten op de nieuwe ontsluitingsweg wat wijst op 

een privaat belang 

 

Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in punt   1 
 

De veronderstelling dat niet wordt aangetoond dat de levenskwaliteit en veiligheid door zwaar 

vrachtverkeer wordt veroorzaakt en dus de aanpak hiervan  door de nieuwe ontsluitingsweg zal leiden 

tot een verbetering is enigszins bevreemdend.   De hogervermelde grafiek van de capaciteitsstudie geeft 

duidelijk aan  dat er bijvoorbeeld om 7u00   30 vrachtwagens per uur door de Gestichtstraat rijden. Door 

deze weg te laten uit het straatbeeld ontstaat er een  leefbaardere straat. Hierbij komt dat deze zelfde 

straat door het afsluiten van de R4 doodlopend wordt en er dus een positieve impact op de 

verkeersveiligheid zal ontstaan. 

Nogmaals  om op te merken: de ontsluitingsweg is een gevolg van de visie van de R4 doortrekking en 

de leefbaarheid van de Gestichtstraat. Zoals reeds vermeld zijn deze zaken onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. 

De verwijzing dat er alsnog een nooduitgang wordt voorzien op de CCEP site en dat dit wijst op privaat 

belang is volledig onbegrijpelijk.   Het is juist in het algemeen belang en een bewijs van zorgvuldig 

handelen dat in een noodsituatie een alternatief voorhanden is . In dat geval zal  de Stad Gent de nieuwe 

ontsluitingsweg (in samenspraak met de ordediensten en betrokken partners ) afsluiten en zal CCEP 

uitzonderlijk de uitweg Heerweg Noord moeten gebruiken. 

 

Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
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9. De bezwaarschrijver verwijst naar de telling /metingen/ongevallengegevens van zowel de Stad 

Gent als de Politie die op geen enkele wijze aantonen dat zwaar vrachtverkeer de oorzaak 

hiervan zijn geweest.  De vermelding van deze cijfers ter verantwoording van de doelstelling 

van algemeen belang voor de onteigening zijn  dan ook niet pertinent. 

 

Bij de opmaak van de motiveringsnota trachtte de Stad Gent een beeld te scheppen van de 

Gestichtstraat.  De ongevallengegevens tonen aan dat er vandaag een probleem van verkeersveiligheid 

bestaat. De telling van het vrachtverkeer geven wel een beeld van het aantal vrachtwagens die door de  

woonstraat rijden. Deze input geeft een beeld van de Gestichtstraat als woonstraat met veel 

vrachtverkeer en tevens veel verkeersongevallen.   Door het afsluiten van de afrit van de R4 wordt  de 

Gestichtstraat een doodlopende straat waardoor dit ook een positief gevolg zal hebben op de 

bovenvermelde ongevallengegevens.   

Concreet zijn deze gegevens wel pertinent in deze motivering omdat hiermee wordt aangetoond dat er 

wel degelijk vrachtverkeer is in de Gestichtstraat, dat er wel degelijk meer dan normaal 

verkeersongevallen zijn en dat wel degelijk de inrichting van de nieuwe ontsluitingsweg een zaak is van 

algemeen belang aangezien deze het mogelijk maakt de gevaarlijke  Gestichtsstraat af te sluiten. 

Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
 

 

10. De bezwaarschrijver vindt het tegenstrijdig dat  de ontsluiting van Easy Post dat voornamelijk 

bestelwagens inschakelt  wordt aanvaard daar waar is gebleken uit de dat  de meeste 

ongevallen tussen bromfietsen, elektrische fietsen en gewone fietsen met auto's en 

bestelwagens gebeuren. 

 

Zoals hierboven vermeld zijn de ongevallengegevens een indicatie en beeldvorming van de 

Gestichtstraat. Het afsluiten van deze straat zal een rechtstreekse impact hebben op deze ongevallen 

gegevens.  Easy post werkt vandaag inderdaad met bestelwagens.  Door het afsluiten van de R4 zullen 

deze via  Heerweg Noord  en Zwijnaardsesteenweg moeten rijden. Het spreekt voor zich dat de impact 

van een bestelwagen niet samenvalt met een vrachtwagen. Hier ligt dan ook het grote verschil met het 

CCEP bedrijfsverkeer.  

  

Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
 

11. Bezwaarschrijver stelt dat de afsluiting van de Gestichtstraat van de R4 en de realisatie van 

een alternatieve en veilige aantakking voor het vrachtverkeer exclusief wordt aangelegd voor 

de ontsluiting van CCEP.  Een privaat belang kan niet  volstaan om over te gaan tot 

onteigening. 

 

Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in bovenstaande punten waaronder punt   1 
 

 

Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
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12. Bezwaarschrijver stelt dat de niet weerhouden alternatieven in motiveringsnota  te summier 

zijn beschreven en geenszins  aantonen dat deze alternatieven niet voldoen noch dat dit geen 

redelijke alternatieven zouden zijn. 

 

Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in bovenstaande punten waaronder punt   2 
 

Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
 

 

13. Bezwaarschrijver  stelt dat de verwijzing naar een MER startnota R4-Zuid uit 2007 en een Project 

MER R4-Zuid te Gent en Merelbeke uit 2009 om de onteigeningsnoodzaak op de percelen van 

bezwaarindiener te verantwoorden wel de nood voor een weg en de wens om de aansluitingen 

op de R4 te verminderen, maar geenszins dat de nieuwe Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent 

Zuid I een goede oplossing biedt. 

De inrichting en het ontwerp van de ontsluitingsweg kent een proces van jaren onderzoek. Uit al deze 

studies, visienota’s ( zie o.a. de motiveringsnota) wordt aangetoond dat de te voorziene ontsluitingsweg 

de beste oplossing is die ook haalbaar is naar capaciteit en impact op het verkeer. 

Vandaag durven de Stad Gent en haar partners met zekerheid te stellen dat de ontsluitingsweg de beste 

oplossing is voor het realiseren van de beoogde doelstellingen rekening houdend met de gevolgen en 

de  impact op  de onteigenden en  dit  binnen de normen van de evenredigheid en redelijkheid. 

De bezwaarschrijver geeft enkel de stelling dat de ontsluiting  geen goede oplossing zou zijn daar waar 

in de motiveringnota staat: 

MER startnota R4-Zuid/ kennisgeving (2007) 

De leesbare oplossing is: de bedrijvenfuncties ten noorden van de Ringvaart (CCEP, 

Kaasboer enVandemoortele) takken aan op het knooppunt R4-binnenring. 

Hetbedrijventerrein ten zuiden van de Ringvaart (Ontsluitingsweg Zwijnaarde II en III ) wordt 

ontsloten via het aansluitingspunt R4-buitenring. De ontsluitingsweg kan worden ingepast op 

de perceelsgrens van de bedrijven Versluys-Vandemoortele en het Arteveldestadion. Voor de 

ontsluiting van CCEP kan gebruik worden gemaakt van de voor dit doel 

gerealiseerde onderdoorgang van de E17/B401 ter hoogte van de R4-binnenring.  

De verwijzing naar een leesbare oplossing kan ook worden aanzien als een degelijke,  goed en voor de 

hand liggend. 

Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
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14. Bezwaarschrijver verwijst naar een onzorgvuldige besluitvorming doordat de effecten van het 

vooropgestelde tracé niet afdoende in kaart werden gebracht.  Het voorlopige 

onteigeningsbesluit wijst op geen  problemen  wat betreft de capaciteit van de rotonde evenals 

de verkeersveiligheid.  De motivatienota 'Coca-Colaweg, realisatie van een nieuwe 

ontsluitingsweg voor Coca-Cola' door studiebureau Sweco uit oktober 2020 wijst echter wel 

op mogelijke overlast dat vrachtwagens mogelijk uitwijkmaneuvers  zullen maken  en mogelijks 

de rotonde zullen rondrijden wat zijn impact zal hebben op de afwikkelingscapaciteit. 

 
Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt ook  gegeven in bovenstaande punten waaronder punt   3 
 
De opgemaakte gegevens in het voorlopig onteigeningsbesluit zijn een distillaat van de bevindingen 

van de studie van oktober 2020 door SWECO.   

Bezwaarschrijver is zeer selectief in het  reproduceren van de conclusies van het onderzoek. 

De studie concludeert ongenuanceerd : 

De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein van Coca-Cola zorgt voor de aanwezigheid van heel wat personen- 
en vrachtverkeer in het woongebied, afgebakend door de E17 aan de oostelijke zijde en de R4 aan de zuidelijke 
zijde. Door de nabije ligging van de op- en afrit van de R4 ter hoogte van de Gestichtstraat passeert het merendeel 
van het verkeer van en naar de Coca-Colasite door deze woonstraat. Dit is een ongewenste verkeerssituatie en legt 
een druk op zowel de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de nabije omgeving. De mogelijkheid bestaat 
erin om de op- en afrit van de R4 te supprimeren om het doorgaande verkeer uit deze straat te houden, al zorgt dit 
enkel voor een verschuiving van het bestaande probleem. Om de dichtstbijzijnde uitwisseling met het hogere 
wegennet te bereiken dienen in die situatie namelijk nog meer voertuigkilometers plaats te vinden door 
woonstraten.  
Het is een optie om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen tussen de Coca-Colasite en de rotonde ter hoogte 
van de Ghelamco Arena. Hierdoor wordt het verkeer van en naar de site onttrokken aan de woonstraten en wordt 
een nagenoeg directe aansluiting op de R4 voorzien. Deze realisatie komt zowel de verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid ten goede en brengt een sterke verbetering met zich mee in de manier waarop het 
verkeersnetwerk gebruikt wordt. Bovendien zorgt dit project niet voor eventuele afwikkelingsproblemen ter hoogte 
van de rotonde. Gedurende de drukste spitsuren blijft de verzadigingsgraad steeds onder de 80%, ook indien naast 
het vrachtverkeer ook het personenverkeer via deze weg ontsloten zou worden.  
Bij de analyse van de verkeerssituatie werden verscheidene worst-case-parameters in acht genomen waardoor de 
geraamde situatie eerder een lichte overschatting geeft van het toekomstige verkeersbeeld. Dit geeft aan dat het 
project geen gevolgen heeft voor de goede afwikkeling voor alle kruispunttakken van de rotonde.  

 

Het bezwaar van onzorgvuldigheid is dan ook niet terecht  en de mogelijke effecten werden wel 

degelijk in kaart gebracht. 

Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
 

 

15. Bezwaarschrijver merkt op dat nergens rekening zou gehouden zijn met de op- en 

aanrijdende bezoekers van de Ghelamco Arena. Nochtans worden in deze arena jaarlijks heel 

wat evenementen georganiseerd die een belangrijke hoeveelheid aan hoofdzakelijk 

personenwagens genereren. Het gaat op heden om ongeveer 300 evenementen, waarvan 

ongeveer 150 tijdens weekdagen. 

Des te opmerkelijker en tegenstrijdiger is het aldus dat de motivatienota stelt dat er slechts 

sprake kan zijn van verwaarloosbare bijkomende belasting op de rotonde, maar tegelijk ook 
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de wens van CCEP vermeldt om de bestaande ontsluiting via de Heerweg-Noord te behouden 

om deze te gebruiken als vluchtweg of in geval van calamiteiten op de nieuwe 

ontsluitingsweg, onder meer voor het geval 'de rotonde vast staat, bijvoorbeeld bij voetbal'. 

 

 

Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt ook  gegeven in bovenstaande punten waaronder punt   4 en 
8 
 
Aanvullend kan er worden op gewezen dat de impact van deze 300 evenementen vandaag zeer 
onduidelijk en vaag  zijn.  
Bezwaarschrijver maakt hier een stelling van 300 evenementen zonder meer. Bijgevolg kan hier ook 
geen verweer worden op gegeven. 
 
We weten wel dat de Ghelamco arena  verschillende zalen  heeft met verschillende opvangcapaciteiten. 
Afhankelijk van zaal zal de impact groter( receptie business lounge 1440 personen) of kleiner (meeting 
boxes  40 personen) zijn op de rotonde.  Vanzelfsprekend is dit niet in de grootorde van een 
voetbalmatch. Bovendien kan hier ook worden opgemerkt dat bijvoorbeeld een receptie vaak in de 
avond zal plaatsvinden , die momenten waarop het vrachtverkeer van CCEP een lage frequentie heeft. 
 
De meting van SWECO destijds in 2017  werd zowel tijdens de ochtend als avondspits gedaan die 
momenten waarop CCEP veel vrachtverkeer heeft.   De Ghelamco-arena werd onthuld in 2013.  De 
capaciteitsstudie zag geen problemen in het verwerken van het bijkomend vrachtverkeer op de 
bestaande verkeersdruk en evenementen die zouden plaatsvinden op dat moment. 
 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 
 

 

 

16. Bezwaarschrijver stelt dat er geen rekening wordt gehouden met  toekomstige ontwikkelingen 

in het gebied. Meer bepaald is er nog heel wat ontwikkelingspotentieel voor bedrijfsactiviteiten 

die onder het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 60 Akkerhagestraat/Ottergemsesteenweg, 

goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van de stad Gent dd.15 december 2003 (hierna: het 

"RUP nr. 60"), mogelijk zijn. Zo laten de bestemmingsvoorschriften van het RUP nr. 60 toe dat 

op de terreinen van bezwaarindiener voor ongeveer 30.000m2 aan bedrijfsactiviteiten, in 

hoofdzaak distributie, zouden worden ontwikkeld: 

Het zorgvuldigheidsbeginsel gebiedt dat het bestuur de effecten van de voorgenomen 

onteigening op correcte en afdoende wijze in kaart dient te brengen. 

 
 
Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt gegeven in bovenstaande punten waaronder punt  5 
 
Vandaag is de Stad Gent  niet in de mogelijkheid om in de toekomst te kijken. 
Wel  kan  hier worden gesteld dat elke toekomstige ontwikkeling het voorwerp zal zijn van dialoog, 
onderzoek en gezond verstand. 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaar verworpen. 

 
 

// 


