
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/36 Vastgoed. Lier. Retentiebekken Lisperloop. Grondaankoop. 
Goedkeuring.

In 1999 en 2005 verwierf de provincie gronden voor de aanleg van een 
retentiebekken aan de Lisperloop te Lier. In 2008 werd door de provincieraad een 
PRUP “retentiezone Lisperloop – Lier” goedgekeurd. Voor de aanleg van een 
onderhoudsweg rondom de retentiezone diende grond verworven te worden van de 
NMBS.
In vergadering van 22 september 2011 keurde uw raad de aankoop goed van 3.167 
m² grond van de NMBS, ten kadaster gekend Lier 2de afdeling sectie A nummers 
495/02 en 524n2/deel, tegen de prijs van 11.385,50 EUR.

Bij de opmaak van de ontwerpakte van verkoop bleek de kadastrale aanduiding van 
de aan te kopen goederen niet correct. Er zat namelijk bij het kadaster een stukje 
weg bij perceel 495/02, dat niet mee verkocht werd. De NMBS maakte een nieuw 
metingsplan. De aan te kopen oppervlakte wijzigde naar 3.091 m². Aangezien per m² 
wordt gekocht, wijzigt hierdoor de aankoopprijs. Deze zakt naar 10.818,50 EUR.

Aan uw raad wordt voorgesteld de aankoop met de gewijzigde gegevens opnieuw 
goed te keuren.

Krediet is voorzien in het budget van 2017.

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 juni 2017. 

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het besluit van onze raad van 22 september 2001 tot aankoop van 3.167 m² 
grond van de NMBS, ten kadaster gekend Lier 2de afdeling sectie A nummers 495/02 
en 524n2/deel, tegen de prijs van 11.385,50 EUR;

Overwegende dat de gegevens betreffende het aan te kopen goed dienen aangepast 
te worden ingevolge een nieuwe opmeting ervan;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:



Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 
voor de aanleg van een onderhoudsweg rondom de retentiezone aan de Lisperloop 
te Lier ,wordt machtiging verleend tot de aankoop van 3.091 m² grond, ten 
kadaster gekend als Lier 2de afdeling, sectie A, nummers 495/02/deel en 
524n2/deel, eigendom van de NMBS, tegen de prijs van 10.818,50 EUR, alle 
vergoedingen inbegrepen.


