
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 mei 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. Aanleg overstromingszone 
tussen de Molse Nete 7.29 en Oude Nete 7.29.4 in Balen en 
Mol. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. 
Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door het studiebureau 
Sweco Belgium nv (voorheen Grontmij), voor de aanleg van een overstromingszone 
tussen de Molse Nete 7.29 en Oude Nete 7.29.4 in Balen en Mol.

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met de 
bijhorende plannen.

De voorbije jaren werd heel wat aandacht besteed aan de waterlopen in de regio 
Mol en Balen. Hierbij kwamen zowel problemen van wateroverlast aan bod als 
initiatieven met betrekking tot natuurontwikkeling. Deze waterrijke regio maakt 
immers deel uit van het brongebied van de Grote Nete en bevat diverse - naar 
Vlaamse normen - unieke waterlopen. Door een aantal evoluties palmen deze 
waterlopen terug hun oorspronkelijke valleigebieden in. De aanleg van een 
overstromingsgebied langs de Molse Nete is één van de acties waarbij de provincie 
via ruimte voor water schade door wateroverlast in bebouwde gebieden wil 
verminderen. Hiervoor werd in opdracht van de provincie door het studiebureau 
Grontmij een ontwerpdossier opgemaakt, waarna zowel de opmaak van een 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan als een grondverwervingsprocedure werd opgestart.

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Ovestromingsgebied Molse Nete te Mol 
en Balen” met inbegrip van het onteigeningsplan werd definitief vastgesteld door de 
provincieraad van 23 oktober 2014 Ondertussen zijn de nodige percelen 
aangekocht en is ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning lopende en  kan 
de aanbestedingsprocedure opgestart worden.

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 584.177,40 EUR (inclusief btw).

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319.

Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast te 
stellen.

De documenten zijn bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 mei 2017.



De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat de aanleg van een overstromingszone tussen de Molse Nete 7.29 
en Oude Nete 7.29.4 in Balen en Mol noodzakelijk is om de wateroverlast in de 
gemeenten Mol en Balen te verminderen;

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

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor de aanleg van een overstromingszone tussen 
de Molse Nete 7.29 en Oude Nete 7.29.4 in Balen en Mol.

Beslist wordt als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking voor deze opdracht vast te stellen.


