
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 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. Behandeling van 
verontreinigde en niet-verontreinigde ruimingsspecie uit de 
onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in de provincie 
Antwerpen dienstjaar 2018 - 2021. Bestek en wijze van 
gunnen. Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor de behandeling van verontreinigde en niet-verontreinigde 
ruimingsspecie uit de onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in de provincie 
Antwerpen dienstjaar 2018 - 2021.

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

Om wateroverlast te voorkomen is het noodzakelijk dat een aantal waterlopen van 
2e categorie geslibruimd worden. Het is, gelet op de strenge milieureglementering, 
meestal noodzakelijk om het slib af te voeren en te verwerken in een 
slibverwerkingsbedrijf.
Hierbij wordt het slib gerecycleerd tot herbruikbare grond of bouwstof. Indien het 
slib niet reinigbaar is wordt het steekvast gemaakt en definitief gestort op een 
stortplaats.

De kosten worden voor een periode van vier jaar geraamd op 1 974 720,00 EUR, 
btw inbegrepen.

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319.

Aangezien een raamovereenkomst in de zin van artikel 2, 35° van de wet 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 wordt gesloten met de opdrachtnemer voor 
een duur van vier jaar, worden de geraamde kosten voorzien op het 
meerjarenbudget voor 2018, 2019, 2020 en 2021 voor de te gunnen opdracht.
De raamovereenkomst wordt gesloten met één dienstverlener, waarbij de 
deelopdrachten worden geplaatst door het aanbieden van het te verwerken slib aan 
de dienstverlener. De verwerking van de ruimingsspecie die gedurende de duurtijd 
van de opdracht wordt aangeleverd, dient in principe te gebeuren via deze 
dienstverlener.  Er zal ruimingsspecie worden aangeleverd aan de dienstverlener 
volgens en naarmate de behoeften zich aandienen, en dit gelinkt aan de 
noodzakelijk slibruimingen die zullen worden uitgevoerd tijdens de duur van de 
raamovereenkomst.

Het huidige ontwerp werd opgesteld met het oog op het uitschrijven van een 
openbare procedure.



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 bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 augustus 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het feit dat slibruimingen en de bijhorende slibverwerking noodzakelijk zijn 
om wateroverlast te beperken of te voorkomen;

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

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor Behandeling van verontreinigde en niet-
verontreinigde ruimingsspecie uit de onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in 
de provincie Antwerpen dienstjaar 2018 - 2021.

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

De kosten worden geraamd op 1 974 720,00 EUR, btw inbegrepen.


