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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/10 Fietsostrade F105 Herentals-Balen. Verplaatsen van 
zuurstofleiding van Air Liquide. 
Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.

1. Inleiding

In deelproject 2 wordt nabij de straat Koulaak in Herentals ter hoogte van 
kilometerpunt 36.050 van spoorlijn 15 een fietstunnel onder het spoor gebouwd. 
Deze fietstunnel is een onderdeel van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Voor 
de bouw van deze tunnel is het noodzakelijk om de aangrenzende zuurstofleiding 
van Air Liquide te verplaatsen. 

2. Samenwerking met Air Liquide

De deputatie keurde de samenwerkingsovereenkomst met Air Liquide goed.

De samenwerkingsovereenkomst voorziet de financiële opdeling van de kosten 
tussen Air Liquide en de provincie Antwerpen. De totale kostprijs voor het 
verleggen van de zuurstofleiding wordt door Air Liquide na bijkomend 
marktonderzoek en na consulatie van hun klanten geraamd op 606.070,95 EUR 
incl. btw en incl. 10 % voor onvoorziene werken.

Hiervan is het provinciale aandeel 227.468,00 EUR incl. btw en incl. 10 % voor 
onvoorziene werken. De provincie draagt de kosten van de werf, het verplaatsen 
van de zuurstofleiding nabij de fietstunnel en de opvolging ervan.

Het merendeel van de kosten, 378.602,95 EUR incl. btw, wordt gedragen door Air 
Liquide. Air Liquide draagt de kosten van zijn klanten, de back-up levering. 
Daarnaast bevestigt Air Liquide de samenwerking met het studiebureau Tractebel 
Engineering nv voor de verplaatsing van de zuurstofleiding. Het uitvoeringsdossier 
binnen deze samenwerkingsovereenkomst is conform de wetgeving op 
overheidsopdrachten voor het provinciale aandeel.

3. Het uitvoeringsdossier

Voor de verplaatsing van de zuurstofleiding nabij de fietstunnel Koulaak werd in 
overleg met Air Liquide het dossier opgemaakt. Air Liquide is de eigenaar van deze 
leiding. Bovendien ligt het beheer van deze leiding volledig bij Air Liquide. Werken 
aan deze leidingen dienen volgens specifieke richtlijnen en specificaties van Air 
Liquide te gebeuren. Omwille van geheimhouding kunnen deze specificaties niet 
kenbaar worden gemaakt. Omwille van deze redenen wordt op basis van een 



onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitsluitend prijs 
gevraagd aan Air Liquide. De artikelen 42 §1, 1° d) ii) en iii) zijn van toepassing 
omdat omwille van technische redenen (art. 42 §1, 1° d) ii) en eigendomsrechten 
(art. 42 §1, 1° d) iii) deze opdracht slechts aan één bepaalde opdrachtnemer kan 
worden gegund, nl. Air Liquide.

Het uitvoeringsdossier omvat:
 het bestek met bijhorende opmetingsstaat: het verplaatsen van de 

zuurstofleiding van Air Liquide nabij de tunnel Koulaak in Herentals;
 de raming van de kosten;
 het veiligheids- en gezondheidsplan voor het realiseren van de verplaatsing 

van de zuurstofleiding van Air Liquide nv;
 de plannenbundel;
 aanvullende uitvoeringsvoorwaarden van Infrabel;
 generieke veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuhandboek dienst 

pijpleidingen voor aannemers van Air Liquide.

Indicatieve en voorlopige timing van de werken:
 plaatsen van secanspalen tussen Koulaak en fietstunnel: januari – maart 

2019;
 verplaatsen van zuurstofleiding in overleg met Air Liquide: maart en april 

van 2019;
 bouwen van fietstunnel Koulaak: start april 2019;
 tunnel onder het spoor schuiven: najaar van 2019.

4. Studie- en ontwerpkosten voor het verleggen van de zuurstofleiding 
van Air Liquide

Een aantal diensten te leveren door het studiebureau Tractebel Engineering nv in 
het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
provincie Antwerpen en Air-Liquide zijn niet vervat in de studieopdracht voor het 
ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van de fietsostrade Herentals-Balen. De 
bijkomende diensten omvatten:

 aanpassen van plannen n.a.v. de voorwaarden van Air Liquide;
 opmaak van rekennota’s voor het verleggen van de leidingen;
 opmaak van het technisch uitvoeringsdossier voor het verleggen van de 

pijpleiding;
 opmaak van het vergunningsdossier voor Air Liquide;
 opmaak van bijkomende detailplannen.

Hiervoor heeft het studiebureau een offerte opgemaakt met als raming 
25.161,95 EUR incl. btw.

Gezien de ontwerpopdracht voor de fietsostrade F105 Herentals-Balen gespreid is 
over 16 deelprojecten met telkens een traject van overleg, startnota, projectnota, 
voorontwerp, ontwerp, aanbesteding, coördinatie en opvolging, is het niet mogelijk 
om de uitgebreide opdrachten opnieuw via een gunningsprocedure te gunnen. Bij 
een partiële nieuwe gunningsprocedure zou geen enkele andere dienstverlener een 
verantwoord gunstigere prijs kunnen geven omdat die geen kennis heeft van het al 
doorlopen, complex en technisch traject van de deelopdrachten.

De deputatie stelt voor aan uw raad om de artikelen 38/1 en 38/19 van het 
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, in te roepen om de aanvullende dienst van de opdracht aan Tractebel 
Engineering nv, Arianelaan 7 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, met 
ondernemingsnummer 0412.639.681, goed te keuren.



De deputatie raamt de kosten voor de aanvullende dienst voor het verleggen van 
de zuurstofleiding van Air Liquide op 25.161,95 EUR incl. btw. Dit brengt de totale 
kost voor het ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van de fietsostrade F105 
Herentals-Balen op 1.841.274,25 EUR incl. btw. (= 1.816.112,30 + 25.161,95). 
Deze aanvullende dienst kan binnen de huidige 10 % voor prijsherzieningen en 
aanvullende diensten voor de studieopdracht betaald worden.

5. Digitale bijlagen

Alle bijlagen zijn beschikbaar via ABM: 
 deputatiebesluit van 20 april 2017: goedkeuring van de verhoging van het 

budget voor het studiebureau;
 provincieraadsbesluit van 22 februari 2018: goedkeuring van de aangepaste 

ontwerpen, bestekken en ramingen van het volledige uitvoeringsdossier van 
de fietsostrade Herentals-Balen;

 samenwerkingsovereenkomst tussen Air Liquide en de provincie Antwerpen;
 uitvoeringsdossier bij de samenwerkingsovereenkomst voor het verplaatsen 

van de zuurstofleiding van Air Liquide voor de bouw van de fietstunnel 
Koulaak in het uitvoeringsdossier van de fietsostrade F105 Herentals-Balen;

 offerte van Tractebel Engineering nv voor de uitvoering van de aanvullende 
dienst voor het verleggen van de zuurstofleiding van Air Liquide.

De deputatie keurde dit verslag goed op 31 mei 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de inschrijving van een krediet op het budgetartikel 
2018/22810000/19/0290 Overige onroerende infrastructuur - installaties, 
uitrusting, werken : aanschaffingswaarde, ramingsnummer 2018141251 voor 
investeringen in fietsinfrastructuur;

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

Gelet op artikelen 42 §1, 1° d) ii) en iii) van de wet overheidsopdrachten van 17 
juni 2016;

Gelet op artikelen 38/1 en 38/19 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken;

Overwegende dat de aanvullende dienst bij de opdracht voor het ontwerpen en 
opvolgen van de uitvoering van de fietspadprojecten van de fietsostrade Herentals-
Balen langs spoorlijn 15 technisch niet te scheiden zijn van de oorspronkelijke 
opdracht;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het verplaatsen van 
de zuurstofleiding met Air Liquide Industries Belgium nv goed.

Artikel 2:
De provincieraad neemt kennis van de raming voor het verplaatsen van de 
zuurstofleiding van Air Liquide voor de bouw van de fietstunnel Koulaak in het 
uitvoeringsdossier van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. De totale kost wordt 
geraamd op 606.070,95 EUR incl. btw en incl. 10 % voor onvoorziene werken. 



Hiervan is het provinciale aandeel 227.468,00 EUR incl. btw en incl. 10 % voor 
onvoorziene werken.


	1. Inleiding 
	2. Samenwerking met Air Liquide 
	3. Het uitvoeringsdossier 
	4. Studie- en ontwerpkosten voor het verleggen van de zuurstofleiding van Air Liquide 
	5. Digitale bijlagen 

