
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 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 vispassages op de 
Laarse Beek in Brasschaat en Schoten. Verrekening 1. 
Goedkeuring.

Uw raad keurde op 27 februari 2014 het bestek DWPR-2012-0024-UI02-OVHO01 
en de wijze van gunnen goed voor de aanleg van vispassages op de Laarse Beek in 
Brasschaat en Schoten.

In zitting van 26 juni 2014 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan nv 
Willems uit Vorselaar voor een bedrag van 274 302,12 EUR, btw inbegrepen. De 
werken werden al voorlopig opgeleverd en het totaalbedrag van de facturen 
bedraagt 299.397,34 EUR. Deze overschrijding van het gunningsbedrag bedroeg 
minder dan 10% van het oorspronkelijke gunningsbedrag. De deputatie nam 
hiervan kennis in zitting van 28 januari 2016.

Na de uitvoering bleek het aangelegde vlonderpad naast de Laarse Beek in het park 
van Brasschaat soms zeer glad te worden. Hierdoor is het gebruik van het 
vlonderpad zowel voor wandelaars als fietsers niet altijd zonder risico. In overleg 
met de gemeente Brasschaat werd dan ook beslist om een extra antisliplaag aan te 
brengen. Deze  werken waren niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, en 
dienen dus voorzien te worden via een verrekening. Daarom werd door de dienst 
Integraal Waterbeleid verrekening 1 opgemaakt voor een bedrag van 
13 164,80 EUR, btw inbegrepen.

Deze verrekening omvat volgende nieuwe posten:
- post Ver. 1-1:  schoonspuiten en reinigen van het vlonderpad
- post Ver. 1-2:  aanbrengen van een 2-laagse bitumen slijtlaag ingestrooid 

met steenslag 2/6
Op basis van een bevraging bleek deze toepassing een geschikte methode te zijn. 
Ook de eenheidsprijzen zijn redelijk.

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

Krediet werd voorzien op budgetcode 22610000/20/0319.

Aangezien door deze verrekening de uitgaven wel meer dan 10% van het 
gunningsbedrag zullen bedragen, wordt deze verrekening aan de provincieraad 
voorgelegd.



Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan verrekening 1 voor een 
bedrag van 13 164,80 EUR, btw inbegrepen.

De documenten werden bijgevoegd in Sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 27 juli 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Gelet op het in de vergadering van 27 februari 2014 goedgekeurde bestek voor de 
aanleg van vispassages op de Laarse Beek in Brasschaat en Schoten;

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

Overwegende dat deze verrekening noodzakelijk is om de veiligheid te kunnen 
garanderen op het aangelegde vlonderpad en dat ze ten laste is van de provincie 
Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt verrekening 1, over de aanleg van vispassages op de Laarse 
Beek in Brasschaat en Schoten, opgedragen aan nv Willems uit Vorselaar voor een 
bedrag van 13 164,80 EUR, btw inbegrepen.

Budgetcode 22610000/20/0319.


