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 Sigmaplan

  Wat iS het?

Het Sigmaplan (met de ‘S’ van Schelde) omschrijft de toekomst van de Schelde. 
We bouwen aan een robuust systeem dat veilig, natuurlijk en tegelijk aange-
naam voor recreanten zal zijn.

Concreet leidden omvangrijke studies tot een revolutionair en ambitieus plan. 
We combineren de verhoging en versteviging van dijken met de aanleg van ge-
controleerde overstromingsgebieden om de inwoners van het Zeescheldebek-
ken te beschermen tegen overstromingen. Nu en in de toekomst.

Door dezelfde zones in te richten als natuurgebied, herstellen we de kwaliteit 
van de Schelde en haar bijrivieren als ecologische waardevolle biotoop. De her-
waardering van diens natuurlijke functies schept nieuwe kansen. 

Meer info op www.sigmaplan.be

  Waarom onteigenen ?

Het hoofddoel van het Sigmaplan is het Zeescheldebekken beter beschermen 
tegen overstromingen en gestalte te geven aan het natuurherstel van de Schel-
de. Om het dijkennet te verstevigen, overstromingsgebieden aan te leggen 
en het natuurverlies een halt toe te roepen, is er ruimte nodig. In het dichtbe-
volkte Vlaanderen is dat niet eenvoudig. Voor het opmaken van het Sigmaplan 
werden 1500 hectare langs de Zeeschelde gescreend om zo weinig mogelijk 
schade te berokkenen aan de landbouw, de omwonenden en de economie. 
Zo spaart het Sigmaplan woonwijken, intensieve landbouwgebieden en indus-
trieterreinen. Helaas moet er toch grond verworven worden. De getroffenen 
worden in het kader van de onteigening vergoed. Bovendien wordt zo goed 
mogelijk samen naar een oplossing gezocht om de ingrijpende verandering die 
onteigening met zich meebrengt te verzachten. Zo wordt de privacy van wo-
ningen vlak aan de dijk beschermt, de infrastructuur aangepast, een speelter-
rein, visvijver of bedrijf zo mogelijk verplaatst en een omvormingsbeleid voor 
landbouwers opgemaakt.

In afwachting van de afronding van de onteigeningsprocedure kunnen noodza-
kelijke waterkeringswerken langs welbepaalde waterwegen worden uitgevoerd 
bij toepassing van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen. 
Dit decreet machtigt het Vlaamse Gewest om alle noodzakelijke werken uit te 
voeren met betrekking tot waterkeringen, ongeacht tot wiens eigendom de 
gronden waarop de werken uitgevoerd moeten worden, behoren. 

 Wat iS onteigenen

  Voor het algemeen belang

Onteigening is een rechtsmiddel van de overheid om, voor de uitvoering van 
werken, de beschikking te krijgen over zaken wanneer de normale middelen 
niet kunnen leiden tot deze eigendomsovergang. Met andere woorden: de 
overheid kan een eigenaar verplichten om (een deel van) zijn grond (of pand) 
af te staan aan de overheid. Dat kan wel niet zomaar. Onteigening gebeurt pas 
als het noodzakelijk is voor het algemeen belang. De overheid kan bijvoor-
beeld overgaan tot onteigening van grond of woningen voor de aanleg van 
dijken of overstromingsgebied, de verlenging van een autosnelweg, aanleg van 
een natuurgebied, de aanleg van een nieuwe spoorlijn, ...

  aankoopcomité Van onroerende goederen

De aankoopcomités van onroerende goederen treden op voor opdrachtgevers 
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 
Voor de projecten Durmevallei, Kalkense Meersen, Prosperpolder en Vlas-
senbroek – Wal-Zwijn is het aankoopcomité Gent II verantwoordelijk. Voor de 
projecten Dijlemonding en Grote Nete is dat het aankoopcomité Mechelen. 

  in onderling oVerleg

Het aankoopcomité probeert altijd om het goed te verwerven in overleg met 
de eigenaar en de gebruiker. Pas als men het niet eens geraakt, gebeurt de 
verwerving gedwongen via een gerechtelijke procedure.
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 hoe Verloopt een onteigening?

  ontWerp Sigmaplan

Na uitgebreide studies maken W&Z en ANB de plannen op van de uit te voeren 
werken. Ze leggen deze ontwerpen ter goedkeuring voor aan de bevoegde 
Vlaamse minister. Wanneer de minister deze ontwerpen goedkeurt, kunnen 
ANB en W&Z het onteigeningsplan opstellen. Dit gebeurde vanaf 2008.

  onteigeningSplan

Het onteigeningsplan omschrijft in detail de onroerende goederen  die nodig 
zijn om het Sigmaplan te realiseren. Ook de identiteit van de eigenaars wordt 
op dit plan vermeld. Na de opmaak van het onteigeningsplan van een bepaald 
gebied leggen ANB en W&Z deze voor aan de bevoegde Vlaamse minister. Deze 
kan het onteigeningsplan met een ministerieel besluit goedkeuren en/of W&Z 
of ANB machtigen voor de onteigening. Het onteigeningsbesluit dient zowel 
het openbaar nut, het algemeen belang als de dringendheid te motiveren. Een 
uittreksel uit het ministerieel besluit verschijnt in het Belgisch Staatsblad, waar-
in ook vermeld wordt waar de plannen ter inzage liggen. Bijna gelijktijdig met 
de publicatie dienen W&Z en ANB de besluiten samen met de onteigeningsplan-
nen aan iedere getroffen eigenaar te betekenen. Op hetzelfde moment worden 
ook de betrokken gemeentebesturen in kennis gesteld. Aangezien het Sigma-
plan in verschillende fasen uitgevoerd wordt, stellen W&Z en ANB de onteige-
ningsplannen ook project per project op. De grondverwerving voor het hele 
Sigmaplan gebeurt dus niet allemaal op hetzelfde moment, maar is afhankelijk 
van de planning van elk specifiek project. 

  VerWerVing Van het goed

Nadat het onteigeningsplan van kracht geworden is, kunnen de opdrachtgevers 
ANB en W&Z de effectieve onteigening eisen. Zij zullen aan het aankoopcomité 
vragen de onderhandelingen op te starten. De onderhandelingen leiden in de 
meeste gevallen tot een akkoord met de gebruiker en eigenaar, waarna de akte 
van overdracht wordt ondertekend. Enkel wanneer een akkoord onmogelijk 
blijkt, volgt een dagvaarding voor de vrederechter en wordt de procedure via 
gerechtelijke weg voortgezet. 

  geVolg Van onteigening

Wie onteigend wordt, ontvangt de bedongen vergoeding binnen de afgespro-
ken tijd en is niet langer eigenaar van het betreffend onroerend goed. Dit wil 
niet zeggen dat initiatiefnemers van het Sigmaplan de onteigenden volledig in 
de kou laten staan. Ze blijven rekening houden met omwonenden en met de 
economisch getroffenen. Zo zijn er in het Sigmaplan extra flankerende maat-
regelen uitgewerkt voor de landbouwsector Voor meer informatie met betrek-
king tot de grondenbank en grondverwerving kunnen landbouwers terecht bij 
de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Informatie over agrarisch medegebruik 
vinden ze bij ANB. 
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 meer informatie

  aankoopcomité mechelen
Voor Geel, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Herselt, Laakdal,
Mechelen, Westerlo, Willebroek.

Zwarte Zusterstraat 24 bus 27
2800 Mechelen 
T 015-474 912
aank.com.mechelen@minfin.fed.be

  aankoopcomité gent ii
Voor Berlare,Dendermonde, Hamme, Laarne, Temse, Waasmunster, Wichelen, Wetteren

Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent 
T 0257/72800
aank.com.gent2@minfin.fed.be

  agentSchap Voor natuur en boS (anb)
ANB – Oost-Vlaanderen

Gebr. Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent
T 09 265 46 40
www.natuurenbos.be
scheldeproject.anb@vlaanderen.be

  VlaamSe landmaatSchappij (Vlm)
Vlaamse Landmaatschappij

Gulden Vlieslaan 72, 1060 BRUSSEL
T 02 543 73 00
www.vlm.be
sofie.vanhoutte@vlm.be

  WaterWegen en Zeekanaal nV (W&Z),
    afdeling ZeeSchelde

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen
T 03 224 67 11
www.sigmaplan.be
guido.demeerleer@WenZ.be  (onteigeningen)
michael.debeuckelaere-dossche@WenZ.be (Kalkense Meersen)
michiel.derycke@WenZ.be (Dijlemonding)
hans.quaeyhaegens@WenZ.be (Durmevallei, Vlassenbroek – Wal-Zwijn)
reinhilde.vanhooydonck@WenZ.be (Scheldekaaien)
dorien.verstraete@WenZ.be (Prosperpolder)

 colofon

  VerantWoordelijke uitgeVer:
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeeschelde
ir. Wim Dauwe,
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen

  redactie en foto’S:
ANB
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