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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/19 Fietsostrades: proces aanleg. Goedkeuring.

1. Inleiding
Actieplan: Fietsbeleid
Actie: aanleg van fietsinfrastructuur 

Het proces van de aanleg van de fietsostrades valt op te delen in 4 grote blokken 
met binnen elk blok een aantal stappen die doorlopen worden. Tijdens de 
raadscommissie ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales van 16 maart 
2017 zijn deze stappen besproken. De onderstaande figuur toont het proces.

De grondverwervingsplannen en het omgevingsvergunningsdossier komen voor het 
aanbestedingsdossier.

Bij voorgaande fietsostradedossiers keurde uw raad het ontwerp, het bestek en de 
wijze van gunnen goed voordat de dienst Mobiliteit (DMOB) de bouwaanvraag 
indiende. Bij de onderhandelingen voor de grondverwervingen vragen eigenaars 
soms om het plaatsen van de afsluiting of het aanplanten van groenschermen op te 
nemen in de verkoopakte. Bij de bouwvergunningsaanvraag neemt de 
vergunningverlener bindende voorwaarden op waardoor we het lastenboek voor de 
aannemer moeten bijstellen. Dit zijn steeds meerwerken.

2. Optimalisatie besluitvormingsproces aanleg fietsostrades



In de nieuwe fietsostradedossiers optimaliseert de deputatie het participatieproces 
waardoor inwoners en belanghebbenden sneller en vroeger in het proces betrokken 
zijn. De deputatie wenst de terugkoppeling over het tracé en het voorontwerp aan 
uw raad vroeger in het proces aan bod te laten komen.

De ontwerpplannen en het aanbestedingsdossier van de fietsostrade zijn pas 
definitief nadat de maatregelen en acties uit bezwaren, adviezen en minnelijke 
grondverwervingen zijn verwerkt. Pas dan kan de deputatie de definitieve plannen 
en het aanbestedingsdossier aan uw raad voorleggen ter goedkeuring.

De deputatie stelt voor om:
 de unieke verantwoordingsnota, na goedkeuring op de intergemeentelijke 

begeleidingscommissie (iGBC), de regionale mobiliteitscommissie (RMC) en de 
externe kwaliteitsadviseur ter kennisgeving aan uw raad voor te leggen (vroeg 
in het proces  informeren);

 de definitieve ontwerpplannen, het aanbestedingsdossier en de wijze van 
gunnen na de verwerking van de adviezen en bezwaren op de 
omgevingsvergunningsaanvraag aan uw raad voor te leggen ter goedkeuring 
(vermijden van meerwerken door verplichte aanpassingen);

 het omgevingsvergunningsdossier rapporteren aan de raadscommissie op de 
eerstvolgende commissie na het indienen van de aanvraag (proces efficiënter 
laten verlopen).

De deputatie keurde dit verslag goed op 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43, paragraaf 2, 11° van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het proces van de aanleg van de fietsostrades en de 
optimalisatie van het besluitvormingsproces goed.


