
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 maart 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 12/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Inrichting 
Babbelkroonbeek - Arkelloop Bremstraat Lier Duffel. 
Verrekening 1. Goedkeuring.

Uw raad keurde op 28 april 2016 het bestek DWPR-2012-0028-UI02-OVHO01 en de 
wijze van gunnen goed voor de uitvoering van de werken “Inrichting 
Babbelkroonbeek – Arkelloop” te Lier en Duffel.

In zitting van 4 augustus 2016 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan 
nv Heyrman-De Roeck uit Beveren-Waas voor een bedrag van 99 313,47 EUR, btw 
inbegrepen.

Door de dienst Integraal Waterbeleid werd verrekening 1 opgemaakt voor een 
bedrag van 49 533,13 EUR, btw inbegrepen.

Deze opgelegde werken waren niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, dus 
worden ze nu voorzien in deze verrekening.

Verantwoording
De Arkelloop is over een lengte van ongeveer 18 m ingebuisd. Hiervoor werd in 
1969 een machtiging verleend. De dimensies van deze inbuizing zijn niet afgestemd 
op de versnelde afvoer van de laatste jaren waardoor deze regelmatig als knijp 
fungeert en lokaal voor wateroverlast zorgt.

De bestaande inbuizing (betonbuis met diameter 800mm) zal gedeeltelijk worden 
vervangen door een nieuwe koker met een substantieel grotere sectie 
(1200x800mm) en gedeeltelijk worden opengelegd. Deze zeer lokale werken waren 
niet voorzien in de oorspronkelijke opdracht gezien dit stukje waterloop voorheen 
een 3e categorie was en daarmee in beheer bij de gemeente Duffel. Deze 
aanpassingswerken leveren echter een aanzienlijke bedrage tot het lokaal 
aanpakken van de wateroverlast in het stroomgebied van de Babbelkroonbeek – 
Arkelloop te Lier en Duffel.

Gezien deze werken niet voorzien waren in de oorspronkelijke opdracht en een 
wijzing betreffen van het ontwerp wordt hiervoor een verrekening opgemaakt. 
Studiebureau Talboom werd door de dienst Integraal Waterbeleid, binnen het 
raamcontract voor het aanstellen van een ontwerper voor infrastructuurwerken 
(2012-2016), aangesteld voor uitvoering van de ontwerpdracht. Door Talboom 
werd een aparte inventaris opgesteld voor deze meerwerken. Deze inventaris 
bestaat uit nieuwe posten en posten uit de oorspronkelijke opdracht. Op basis van 
deze inventaris werd een offerte gevraagd aan nv Heyrman-De Roeck. Na 
onderhandeling werd een definitieve prijs overeengekomen voor deze meerwerken.



Voor deze verrekening zal er een extra uitvoeringstermijn toegekend worden van 
15 werkdagen.

Omdat het bedrag van deze verrekening meer dan 20% bedraagt van het 
oorspronkelijke gunningsbedrag, zal er een bijkomende borg gevraagd worden.

Krediet werd voorzien op budgetcode 22610000/20/0319.

Omdat de uitgave door de verrekening meer dan 10% bedraagt van het 
gunningsbedrag, moet deze aan de provincieraad voorgelegd worden.

Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan verrekening 1 voor een 
bedrag van 49 533,13 EUR, btw inbegrepen.

De documenten werden bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 16 februari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;

Gelet op het in de vergadering van 28 april 2016 goedgekeurde bestek voor 
Inrichting Babbelkroonbeek - Arkelloop Bremstraat Lier Duffel;

Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319;

Overwegende dat deze verrekening noodzakelijk is om deze opdracht te kunnen 
realiseren en dat ze ten laste is van de provincie Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt verrekening 1 – openlegging Arkelloop, op de opdracht 
“Inrichting Babbelkroonbeek - Arkelloop” te Lier - Duffel, opgedragen aan nv 
Heyrman-De Roeck uit Beveren-Waas voor een bedrag van 49 533,13 EUR, btw 
inbegrepen.

Budgetcode 22610000/20/0319.


