
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 maart 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 12/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering - Herinrichting 
perceel Doornstraat Kleine Struisbeek S.10.6 Antwerpen. 
Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor Uitvoering - Herinrichting perceel Doornstraat Kleine Struisbeek 
S.10.6 Antwerpen.

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

De vallei van de Kleine Struisbeek, en bij uitbreiding het gehele stroomgebied van 
de Benedenvliet met zijbeken Grote Struisbeek en Edegemse beek, is gevoelig voor 
wateroverlast. Er wordt op alle schalen ruimte gezocht om extra water te kunnen 
bufferen, zowel om de huidige wateroverlast te verminderen, als om de negatieve 
effecten van klimaatverandering te kunnen tegengaan. Het beschouwde perceel 
langs de Kleine Struisbeek werd in september 2015 verworven. Door deze 
verwerving komt er ruimte vrij om twee haakse bochten uit de waterloop te halen 
en tegelijk meer buffervolume te kunnen realiseren. Deze ingreep aan de waterloop 
draagt bij aan de vermindering van de wateroverlast, lokaal langsheen de Kleine 
Struisbeek, en geeft tegelijk een landschappelijke en ecologische meerwaarde aan 
de waterloop. 

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 198.690,47 EUR.

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 digitaal toegevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 maart 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat Uitvoering - Herinrichting perceel Doornstraat Kleine Struisbeek 
S.10.6 Antwerpen noodzakelijk is om bijkomende berging te realiseren in het 



stroomgebied van de Kleine Struisbeek als vermindering van de huidige 
wateroverlastproblemen en de waterloop een natuurlijker verloop te geven;

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 Uitvoering - Herinrichting perceel Doornstraat 
Kleine Struisbeek S.10.6 Antwerpen.

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 198.690,47 EUR.

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

Overeenkomstig artikel 42 § 1, 2°  van de Wet inzake overheidsopdrachten van 
17 juni 2016 is voorzien om deze opdracht te herhalen tot een periode van 
maximaal drie jaar na het geven van de oorspronkelijke opdracht. Deze opdracht 
kan tot drie keer herhaald worden waarbij het gezamenlijke totale 
uitvoeringsbedrag niet hoger zal zijn dan 750.000 EUR (exclusief btw). De 
herhalingsopdrachten zullen betrekking hebben op afgravingen in valleigebied en/of 
op beekherstel in de provincie Antwerpen. In het meerjarenbudget is er voor 
jaartallen 2018, 2019, 2020 en 2021 telkens een gelijkaardig budget voorzien.


