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Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA: Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied 
Herentals - Herentals, Grobbendonk en Herenthout. 
Kennisname.

1. Procesverloop

De provincie heeft als opdracht de kleinstedelijke gebieden af te bakenen. Voor het 
afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Herentals werd een voorstudie 
uitgewerkt. De deputatie keurde het eindrapport van deze voorstudie goed op 6 
juni 2013.

In zitting van 14 augustus 2013 gaf de deputatie goedkeuring aan het bestek en de 
lastvoorwaarden van de opdracht voor de opmaak van provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Herentals, inclusief plan-MER en ruimtelijk veiligheidsrapport. De deputatie gunde 
de opdracht aan IOK op 28 november 2013.

Het plan-MER werd door de dienst MER goedgekeurd op 13 oktober 2017.

Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) voor PRUP Klein Gent Zuid werd op 24 
oktober 2016 goedgekeurd.

Volgende 6 PRUP’s voor het afbakeningsproces doorliepen gelijktijdig de PRUP-
procedure:

- PRUP Afbakeningslijn, te Herentals, Herenthout en Grobbendonk
- PRUP Klein Gent Zuid, te Herenthout (bedrijvigheid)
- PRUP Laagland, te Herentals (bedrijvigheid en grootschalige kleinhandel)
- PRUP Aarschotseweg, te Herentals (bedrijvigheid en grootschalige 

kleinhandel)
- PRUP Stedelijk woongebied, te Herentals (wonen)
- PRUP Stadsrandbos Greesbos, te Herentals (stedelijk groen en recreatie)



De plenaire vergadering over de voorontwerpen werd georganiseerd op 6 juli 2017.

De ontwerp PRUP’s werden door de provincieraad voorlopig vastgesteld in zitting 
van 13 december 2017.

Het openbaar onderzoek over de ontwerp PRUP’s werd gehouden van 9 februari 
2018 tot en met 9 april 2018.

Op 3 juli 2018 heeft de PROCORO de ingediende bezwaren en adviezen gebundeld 
en verwerkt en advies uitgebracht.

De PRUP’s worden in zitting van 27 september 2018 aan de provincieraad 
voorgelegd in kader van definitieve vaststelling.

2. Aanvullende diensten

De deputatie heeft in zitting van 28 november 2013 de overheidsopdracht 'Opmaak 
van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader van de afbakening van 
het kleinstedelijk gebied Herentals, inclusief plan-MER en ruimtelijk 
veiligheidsrapport' gegund aan de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor 
de Kempen (IOK), Antwerpseweg 1 te 2440 Geel (ondernemingsnummer 
0204212714), voor een bedrag van 212.692,30 EUR incl. btw.

De deputatie heeft in zitting van 16 juni 2016 de aanvullende diensten 'Bijkomende 
overlegmomenten in het kader van de plan-MER en bijkomende prestaties voor het 
RVR 'Klein Gent Zuid' en RVR 'Kamergoor-Proostenbos' gegund aan de 
Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), Antwerpseweg 
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1 te 2440 Geel (ondernemingsnummer 0204212714), voor een bedrag van 
5.750,53 EUR incl. btw.

De deputatie heeft in zitting van 1 december 2016 de aanvullende diensten 
'Bijkomende toelichting en bijkomende berekeningen in het kader van de plan-MER' 
gegund aan de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), 
Antwerpseweg 1 te 2440 Geel (ondernemingsnummer 0204212714), voor een 
bedrag van 15.233,42 EUR incl. btw.

De deputatie heeft in zitting van 1 december 2016 de aanvullende diensten 
'Bijkomende diensten voor de plan-MER' gegund aan de Interkommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), Antwerpseweg 1 te 2440 Geel 
(ondernemingsnummer 0204212714), voor een bedrag van 21.005,60 EUR incl. 
btw.

Omdat deze aanvullende diensten (in totaal 41.989,55 EUR incl. btw) meer dan 
10% bedragen van het oorspronkelijke gunningsbedrag (212.692,30 EUR incl. btw) 
moet dit ter kennisgeving voorgelegd worden aan uw raad.

3. Digitale bijlagen

- Deputatiebesluiten gunning en aanvullende diensten van 28 november 2013, 
16 juni 2016, 1 december 2016 en 23 november 2017

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 september 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren;

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad neemt kennis van de aanvullende diensten (voor in totaal 
41.989,55 EUR incl. btw) in het kader van de overheidsopdracht 'Opmaak van 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader van de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied Herentals, inclusief plan-MER en ruimtelijk veiligheidsrapport', 
gegund aan de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), 
Antwerpseweg 1 te 2440 Geel, met ondernemingsnummer 0204212714.
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