
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 oktober 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. Raamovereenkomst 
grondige slibruiming van waterlopen 2e categorie in de 
provincie Antwerpen – dienstjaar 2019 - 2022. Bestek en 
wijze van gunnen. Goedkeuring.

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van 
- PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen. 
- Actieplan 2018140120: Voeren van een integraal waterlopenbeheer
- Actie 2018140398: Het beheren van de provinciale waterlopen

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor Raamovereenkomst grondige slibruiming van waterlopen 2e 
categorie in de provincie Antwerpen – dienstjaar 2019 - 2022.

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

Deze slibruimingen zijn noodzakelijk om wateroverlast in de provincie Antwerpen te 
voorkomen.

De kosten worden geraamd op 1 800 480,00 EUR, btw inbegrepen (looptijd 
raamcontract vier jaar van 2019 tot en met 2022).

De deelopdrachten van dit raamcontract zullen met zekerheid onder het 
drempelbedrag van 144 000,00 EUR, exclusief btw blijven voor het vaststellen van 
het gunningsbesluit voor onroerende investeringen (deelopdracht per slibruiming 
die moet worden uitgevoerd). Voor de totale duur van het raamcontract zouden er 
rond de 60 deelopdrachten aan de deelnemers worden toegewezen. De toewijzing 
van deze deelopdrachten kan dus telkens door de gedelegeerde budgethouder 
worden goedgekeurd. Er is gekozen voor een raamovereenkomst met 
deelopdrachten om snel te kunnen optreden. De opdracht zal aan maximaal 2 
opdrachtnemers worden toegewezen.

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319 (jaarlijks geraamd bedrag is 
450 120,00 EUR, btw inbegrepen).

Het huidige ontwerp werd opgesteld met het oog op het uitschrijven van een 
openbare procedure.

De deputatie stelt uw raad voor om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast te stellen.



De documenten zijn bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat de slibruimingswerken in waterlopen van 2e categorie 
noodzakelijk zijn om wateroverlast te beperken of te voorkomen;

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

Gelet op het krediet voorzien op budgetcode 22610000/20/0319 van het 
investeringsbudget 2019-2022;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor Raamovereenkomst grondige slibruiming van 
waterlopen 2e categorie in de provincie Antwerpen – dienstjaar 2019 - 2022.

Beslist wordt als wijze van gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast 
te stellen.

De kosten worden geraamd op 1 800 480,00 EUR, btw inbegrepen.


