
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/12 Vastgoed. Kontich. Edegemse Beek (A.S.10.7). Vergroting 
overstort van Water-link. Aanleg bijkomende bufferruimte 
door Aquafin. Overdracht perceel aan de provincie 
Antwerpen. Erratum. Goedkeuring.

In vergadering van 22 februari 2018 verleende de provincieraad machtiging tot de 
aankoop vanwege de consorten Vangoethem van een stuk grond, ten kadaster 
gekend als Kontich, 1ste afdeling, sectie B, nummer 145m2/deel, 232 m² groot 
volgens het grondinnemingsplan KON3038/1/14-3-5.2/2 van 27 april 2017 van 
landmeter-expert Marcel Van Maele, voor een bedrag van 2.888,40 EUR; dit onder de 
opschortende voorwaarde dat de koopsom en alle notariële kosten ten laste zijn van 
de ov Water-link te Antwerpen.

Het dossier werd naar notaris Van Bael te Antwerpen verzonden voor het opstellen en 
verlijden van de akte. Op 9 mei 2018 ontving het team Vastgoed de ontwerpakte, 
waaruit bleek dat het te verwerven stuk 218 m² groot is. Naast het door Water-link te 
verwerven en aan de provincie over te dragen stuk van 218 m² is er immers ook nog 
een door Water-link te verwerven maar niet over te dragen stuk van 14 m². De 
oppervlakte van 232 m² (alsook de aankoopprijs van 2.888,40 EUR) betreft de som 
van beide innemingen; dit bleek niet uit het destijds ontvangen innemingsplan.

Op basis van het definitief grondinnemingsplan van 24 januari 2018 dient de 
materiële fout in het provincieraadsverslag van 22 februari 2018 rechtgezet te 
worden.

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 juni 2018. 

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Artikel 1 uit het provincieraadsverslag van 22 februari 2018 met betrekking tot de 
overdracht van een perceel grond naast de Edegemse beek in Kontich door Water-
link aan de provincie Antwerpen wordt vervangen door volgend artikel:



“Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 
machtiging verleend tot de verwerving vanwege de consorten Vangoethem van 
een stuk grond, ten kadaster gekend als Kontich, 1ste afdeling, sectie B, nummer 
145m2/deel, 218 m² groot volgens het grondinnemingsplan KON3038/1/14-3-
5.2/2 van 24 januari 2018 van landmeter-expert Marcel Van Maele met precad 
nummer 11024-10301; dit onder de opschortende voorwaarde dat de koopsom ten 
bedrage van 2.888,40 EUR (waarin inbegrepen de prijs voor een extra stuk grond 
van hetzelfde perceel met een oppervlakte van 14 m², dat eigendom zal blijven 
van Water-link) en alle notariële kosten ten laste zijn van de ov Water-link te 
Antwerpen.”


