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Agenda nr. 4/2 Provinciale overheidsopdrachten. Heist-op-den-Berg/Hallaar. 
Provinciaal groendomein De Averegten. Onthaal- en 
dienstencentrum. Persleiding onthaalgebouw - Boshuis. 
Ontwerp. Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het aanleggen van een 
persleiding van het Boshuis tot het onthaalgebouw in het provinciaal groendomein 
De Averegten te Hallaar, Heist-op-den-Berg.

Aan uw raad wordt thans voor goedkeuring het ontwerp voor deze opdracht voor 
werken voorgelegd, opgemaakt door nv Studiebureau Talboom te Puurs, en 
omvattende bijzonder bestek, samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.

In het domein dient de riolering herbekeken te worden opdat zou kunnen voldaan 
worden aan alle vigerende wetgeving en reglementering. Daartoe zal een 
persleiding geplaatst worden om het afvalwater van het Boshuis, de blokhut en het 
nieuwe onthaalgebouw te kunnen aansluiten op de openbare riolering. De 
aansluiting op de openbare riolering zal op aangeven van Pidpa gebeuren ter 
hoogte van het nieuwe onthaalgebouw.

Opdat het nieuwe onthaalgebouw bij oplevering aangesloten zou zijn op de 
openbare riolering en in gebruik kan genomen worden, worden de werken in 2 
fases uitgevoerd. De eerste fase omvat het traject vanuit het nieuw onthaalgebouw 
tot en met de aansluiting op de riolering aan de straat. Dit dossier is reeds gegund. 
Het dossier dat nu aan uw raad wordt voorgelegd betreft omvat het traject van het 
Boshuis tot en met de aansluiting op de riolering ter hoogte van het nieuwe 
onthaalgebouw.

De kostenraming van deze werken bedraagt 94.046,14 EUR + 19.749,69 EUR 
(21 % btw) = 113.795,83 EUR.

De deputatie stelt uw raad voor voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze 
van gunnen van de opdracht voor werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast te stellen, in toepassing van 
artikel 26.§2.1°d) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van 
werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en artikel 105.§2.1° van het 
koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 4 mei 2017 goed.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor het 
aanleggen van een persleiding van het Boshuis tot het onthaalgebouw in het 
provinciaal groendomein De Averegten te Hallaar, Heist-op-den-Berg;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp  voor het aanleggen van een 
persleiding van het Boshuis tot het onthaalgebouw in het provinciaal groendomein 
De Averegten te Hallaar, Heist-op-den-Berg, opgemaakt nv Studiebureau Talboom 
te Puurs, en stelt in toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
van 15 juni 2006 als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast.


