
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 12/3 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoeren - Optimalisatie 
infrastructuur op onbevaarbare waterlopen 2e categorie fase 
4
Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring.

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van 
- BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
- Actieplan 2017140074: Overhead Departement Leefmilieu
- Actie 2017140702: Overhead Dienst Integraal Waterbeleid

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor Uitvoeren - Optimalisatie infrastructuur op onbevaarbare 
waterlopen 2e categorie fase 4.

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

De bestaande vuilroosters die het drijfvuil tegenhouden op de Gestelbeek te 
Berlaar, Kleine Aa te Brecht, Kleine Mark, Zoggebeek, Breebos, Kasteelbeek te 
Rijkevorsel, Wullebeek te Schelle, Tiburloop te Rumst, Wouwendonkse Loop te 
Duffel, Boomlaarloop te Lier, Bloemendaelloop te Schoten, Laarbeek te Zwijndrecht 
en de Heidebeek te Schilde, voldoen niet meer aan de huidige eisen betreffende de 
veiligheid en het onderhoud. De bestaande verticale vuilroosters worden vervangen 
door grotere en schuinoplopende vuilroosters die vlotter en veiliger te reinigen zijn 
en een groter doorstromingsoppervlakte hebben zodat ze veel minder snel kunnen 
verstoppen.

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 761.089,73 EUR.

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 openbare procedure vast te stellen.

De documenten zijn bijgevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,



Overwegende dat Uitvoeren - Optimalisatie infrastructuur op onbevaarbare 
waterlopen 2e categorie fase 4 noodzakelijk is om de veiligheid te vergroten en het 
onderhoud van de vuilroosters te vergemakkelijken;

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 Uitvoeren - Optimalisatie infrastructuur op 
onbevaarbare waterlopen 2e categorie fase 4.

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


