
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 oktober 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 12/2 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Manuele 
onderhoudswerken en exotenbestrijding in provinciale 
waterlopen en omliggende vallei/overstromingsgebieden - 
dienstjaar 2018-2019. Bestek en wijze van gunnen. 
Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor onderhoudswerken en exotenbestrijding in provinciale waterlopen 
en omliggende vallei- en overstromingsgebieden - dienstjaar 2018-2019.

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

De opdracht is onderverdeeld in 6 loten.

Naast de klassieke onderhoudswerken, heeft de dienst Integraal Waterbeleid sinds 
2010 een afzonderlijke aanbesteding voor heel specifieke diensten met de 
bedoeling deze te laten gebeuren via sociale economie. Het betreft enerzijds de 
bestrijding van invasieve exoten en anderzijds het onderhoud in projectgebieden 
waar een onderhoud met de klassieke materialen onmogelijk of ongewenst is. 

De bestrijding van invasieve waterplanten (vnl. grote waternavel, waterteunisbloem 
en parelvederkruid) werd door ons bestuur in 2005 opgestart. Het betreft soorten 
die hier van nature niet voorkomen, maar zich vlot verspreiden en lokaal reeds voor 
heel wat problemen hebben gezorgd. De aanpak door de provincie bestond uit 3 
pijlers: het verzamelen van meer kennis over de verspreiding, het aanpakken van 
de verspreiding en de bestrijding op zich. Alle acties zijn nog steeds lopende en 
helaas nog steeds nodig. Toch werden er de voorbije jaren goede resultaten 
geboekt door de exoten in het groeiseizoen maandelijks manueel te verwijderen uit 
onze waterlopen. Op dit moment zijn de exoten al op heel wat locaties verdwenen. 
Op een aantal andere locaties is de manuele opvolging nog steeds noodzakelijk. De 
exotenbestrijding werd ook de voorbije jaren reeds door ondernemingen uit de 
sociale economie en er werden uitstekende resultaten geboekt.

De voorbije jaren heeft de provincie heel wat projecten gerealiseerd die zich niet 
beperken tot de waterloop, maar waarbij ook overstromingsgebieden of oeverzones 
werden ingericht. Het onderhoud van dergelijke gebieden maakt gedeeltelijk deel 
uit van de klassieke onderhoudswerken. Sommige gebieden hebben echter een 
specifiek onderhoud nodig. De dienst Integraal Waterbeleid heeft sinds 2010 een 
aantal van deze specifieke onderhoudswerken mee uitbesteed aan sociale 
economie. De ervaringen van de voorbije jaren waren zeer goed, zodat wordt 
voorgesteld om deze diensten opnieuw aan deze ondernemingen uit te besteden.



De kosten worden geraamd op 361.736,53 EUR, btw inbegrepen, voor zes loten.

Krediet is voorzien op budgetcode 61300000/20/0319.

De deputatie stelt uw raad voor om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast te stellen.

De documenten zijn digitaal bijgevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 5 oktober 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het feit dat deze opdracht kadert in het noodzakelijke onderhoud en 
exotenbestrijding in provinciale waterlopen en omliggende vallei- en 
overstromingsgebieden;

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

Gelet op het krediet voorzien op budgetcode 61300000/20/0319;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor manuele onderhoudswerken en 
exotenbestrijding in provinciale waterlopen en omliggende vallei- en 
overstromingsgebieden - dienstjaar 2018-2019.

Beslist wordt als wijze van gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast 
te stellen.

De kosten worden geraamd op 361.736,53 EUR, btw inbegrepen, voor zes loten.


