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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. Inrichting van de vallei 
van de Kleine Aa nr. A.5  in Essen (Interreg V - 2 zeeën - 
Triple C). Bestek en keuze van de wijze van gunnen. 
Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door studiebureau Sweco 
in opdracht van de dienst Integraal Waterbeleid, voor de inrichting van de vallei 
van de Kleine Aa nr. A.5 in Essen in het kader van Interreg V - 2 zeeën - Triple C.

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

De provincie tracht in valleigebieden maximaal in te zetten op multifunctionaliteit, 
waarbij vrije vismigratie, habitatherstel, waterconservering en duurzaam 
ruimtegebruik door het herwaarderen van valleigebieden voorop staat. Vaak 
worden hierbij ook kansen voor natuur gecreëerd zonder negatieve effecten op de 
omliggende (landbouw-)gronden. Hierbij tracht de dienst Integraal Waterbeleid 
zoveel mogelijk samen te werken met andere partners en maximaal in te zetten op 
het bekomen van subsidies. 

In de vallei van de Kleine Aa (Essen – Kalmthout) zijn er op de Kleine Aa meerdere 
ruilverkavelingsstuwen, die niet vispasseerbaar zijn, maar ook niet meer voldoen 
voor de hedendaagse landbouw. In 2016 heeft de dienst Integraal Waterbeleid een 
visie uitgewerkt voor het stroomafwaartse deel van de Kleine Aa met als doel de 
twee meest stroomafwaartse stuwen aan te pakken en dit rekening houdend met 
de andere functies (landbouw, natuur en recreatie) die waterloop en vallei 
vervullen.
Voor dit project heeft de dienst Integraal Waterbeleid een breed overleg gevoerd 
met de landbouw- en natuursector om te komen tot een gedragen ontwerp. Dit 
heeft in 2017 geresulteerd in een concept ontwerp, dat door studiebureau Sweco 
vervolgens werd uitgewerkt tot een definitief technisch ontwerp.
Eén stuw zal worden vervangen door 5 vistrappen, terwijl de andere stuw wordt 
vervangen door 3 nieuwe, meanderende waterlooptrajecten. Deze laatste worden 
gerealiseerd op gronden in eigendom van het Vlaamse Gewest en in beheer bij 
Natuurpunt. Er moet dus geen grond worden aangekocht en er wordt ook geen 
waardevolle landbouwgrond ingenomen. Waar mogelijk wordt het profiel van de 
bestaande waterloop aanpakt i.f.v. habitatherstel. Naast ingrepen aan de waterloop 
zet het project ook in op waterconservering. Meerdere landbouw 
afwateringsgrachten in de vallei zullen worden voorzien van een stuwtje dat door 



de aanpalende landbouwer zal worden beheerd volgens de principes van actief 
peilbeheer.
Dit project maakt deel uit van het project Triple C in het kader van Interreg 2 
Zeeën met als voornaamste partners Eco², Waterschap Brabantse Delta en de 
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Het Interreg project loopt van 
september 2016 tot augustus 2020. Het project zet in op een breed draagvlak voor 
waterconserveringsmaatregelen i.f.v. klimaatsverandering. De uitvoeringskost van 
dit deelproject wordt geraamd op 371.446,41 EUR incl. BTW waarvan Europa via 
Interreg 60 % subsidieert.

Hiervoor is krediet voorzien in de meerjarenplanning op het investeringsbudget.

Overeenkomstig artikel 42 § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 
juni 2016 is in het bestek voorzien deze opdracht te herhalen tot een periode van 
maximaal drie jaar na het geven van de oorspronkelijke opdracht. In het 
meerjarenbudget is er voor de jaartallen 2019, 2020 en 2021 budget voorzien. 
Deze opdracht kan tot drie keer herhaald worden waarbij het gezamenlijke totale 
uitvoeringsbedrag (oorspronkelijke opdracht en herhalingsopdrachten) niet hoger 
zal zijn dan 750.000 EUR (exclusief btw). De herhalingsopdrachten zullen 
betrekking hebben op vismigratie en/of op beekherstel in de provincie Antwerpen. 
Bij deze herhalingen kan er gewerkt worden met de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen.

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 371.446,41 EUR BTW inclusief.

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 vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking vast te stellen.

De documenten zijn bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 5 april 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat het stroomgebied van de Kleine Aa een grensoverschrijdend 
stroomgebied is;

Overwegende dat door waterconserveringsmaatregelen er wordt geanticipeerd op 
de effecten van klimaatsverandering; 

Overwegende dat elke waterloopbeheerder de plicht heeft vismigratieknelpunten 
weg te werken;

Overwegende dat Europa in het kader van het Interreg 2 Zeeën Triple C voor de 
uitvoering van de maatregelen 60 % subsidie voorziet; 

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 Inrichting van de vallei van de Kleine Aa nr. 
A.5 in Essen in het kader van Interreg V - 2 zeeën - Triple C.

Beslist wordt als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking voor deze opdracht vast te stellen.


