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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. Habitatherstel van de 
bovenlopen van de Grote Nete nr A.7 in Balen in het kader 
van LIFE Grote Netewoud. Bestek en keuze van de wijze van 
gunnen. Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door Antea Group in 
opdracht van de dienst Integraal Waterbeleid, voor het habitatherstel van de 
bovenlopen van de Grote Nete nr A.7 in Balen in het kader van LIFE Grote 
Netewoud.

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

De provincie tracht via diverse projecten ruimte voor water te creëren om de 
kansen op wateroverlast in onze provincie maximaal te beperken. Naast het zelf 
inrichten van overstromingsgebieden wordt dit doel ook nagestreefd door het 
herwaarderen en optimaliseren van bestaande overstromingsgebieden in 
natuurlijke valleigebieden. Vaak worden hierbij ook kansen voor natuur gecreëerd 
zonder negatieve effecten op de omliggende 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 2012 was er voor de vallei van de Grote Nete - meer bepaald voor gebieden in 
eigendom van Natuurpunt langsheen de Grote en Molse Nete - een opportuniteit 
om samen te werken met Natuurpunt in het kader van een subsidiedossier. Deze 
vallei maakt deel uit van het Natura 2000 netwerk, het Europese netwerk van 
beschermde gebieden, opgezet om bijzondere natuurwaarden te verzekeren. Het 
projectvoorstel LIFE Grote Netewoud werd door de Europese Commissie definitief 
goedgekeurd in 2013 (projectreferentie LIFE12 NAT/BE/000438). De dienst 
Integraal Waterbeleid gaf binnen dit project het studiebureau Antea Group de 
opdracht om maatregelen uit te tekenen om over ongeveer een lengte van 1 km de 
Grote Nete meer natuurlijk in te richten door o.a. het afgraven van ruimingswallen, 
het inbrengen van dood hout en het hermeanderen. Deze maatregelen zorgen 
enerzijds voor extra ruimte voor water via het herstel van de relatie tussen de 
waterloop en haar vallei en anderzijds wordt het leefgebied geoptimaliseerd voor 
habitatrichtlijnsoorten zoals beekprik en kleine modderkruiper. Europa verplicht de 
lidstaten namelijk om voor deze soorten tegen 2020 een goede staat van 
instandhouding te bereiken. De ingrepen zullen uitsluitend gebeuren op percelen 
van Natuurpunt zodat er geen aankoop van gronden dient te gebeuren. Op dit 



moment hebben zij al grote delen van de vallei in eigendom. De maatregelen zullen 
geen negatieve impact hebben op woon- en landbouwgebieden in de omgeving. De 
uitvoeringskost wordt geraamd op 296.791,22 EUR waarvan de Europese 
Commissie 75 % 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 2018, 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 afgravingen in valleigebied 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.

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.

Het ontwerp is elektronisch beschikbaar.

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 296.791,22 EUR.

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de situering van de bovenlopen van de Grote Nete in Europees 
habitatrichtlijngebied;

Overwegende dat het habitatherstel van de bovenlopen van de Grote Nete in Balen 
noodzakelijk is om de instandhoudingsdoelstellingen te behalen voor beekprik en 
kleine modderkruiper, aangeduid als bijlage II soorten in de Habitatrichtlijn;

Overwegende dat het habitatherstel bijkomend ruimte voor water creëert;

Overwegende dat Europa in het kader van het LIFE-project Grote Netewoud voor de 
uitvoering van de maatregelen 75 % 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 het habitatherstel van de bovenlopen van de 
Grote Nete nr A.7 in Balen in het kader van LIFE Grote Netewoud.



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


