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Agenda nr. 4/8 Provinciale overheidsopdrachten.
Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. 
Sportzone west. Buitenaanleg. Ontwerp. Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de buitenaanleg bij het 
clublokaal korfbal in sportzone west van het provinciaal groendomein Rivierenhof 
te Deurne, Antwerpen.

Het ontwerp voor deze buitenaanleg is opgesplitst in twee fases. In een eerste fase 
wordt de sportzone gebruiksklaar afgewerkt, terwijl in een latere fase de 
vervollediging met een tribuneheuvel kan gerealiseerd worden.

Thans ligt voor de 1ste fase voor goedkeuring door de provincieraad het ontwerp 
voor deze overheidsopdracht voor werken voor, opgemaakt door cvba 
Ontwerpbureau Omgeving te Berchem, Antwerpen, en omvattende bijzonder 
bestek, gedetailleerde en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.

De werken omvatten het realiseren van vier kunstgrasvelden en het aanleggen van 
zones voor vier natuurgrasvelden bij het nieuwe clublokaal van korfbalclubs ATBS 
en AKC, inclusief alle noodzakelijke technische voorzieningen zoals drainage, 
veldverlichting, leunhekken rond de velden, enz.

Daarnaast omvat de opdracht alle grondwerken, verhardingen, groenaanlegwerken 
en kleine buiteninfrastructuur-elementen die noodzakelijk zijn om de gehele 
korbalsite in gebruik te kunnen nemen.

De werken die betrekking hebben op 2 kunstgrasvelden worden gefinancierd door 
korfbalclub AKC.

De kosten van deze overheidsopdracht voor werken worden geraamd op 
644.065,46 EUR + 135.253,75 EUR (21 % btw) = 779.319,21 EUR. De werken 
voor fase 2 worden voorlopig geraamd op 128.953,38 EUR + 27.080,21 EUR (21% 
btw) = 156.033,59 EUR.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 41.§1.2° van 
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.



De deputatie keurde dit verslag in zitting van 14 juni 2018 goed.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor de 
buitenaanleg bij het clublokaal korfbal in sportzone west van het provinciaal 
groendomein Rivierenhof te Deurne, Antwerpen;

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de buitenaanleg van 
fase 1 bij het clublokaal korfbal in sportzone west van het provinciaal groendomein 
Rivierenhof te Deurne, Antwerpen, opgemaakt door cvba Ontwerpbureau 
Omgeving te Berchem, Antwerpen, en stelt in toepassing van artikel 41.§1.2° van 
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, als wijze van gunnen van 
deze werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking vast.


	BESLUIT: 

