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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/6 Provinciale overheidsopdrachten. Diverse provinciale sites. 
Zonnepanelen. Raamovereenkomst Vlaams Energiebedrijf 
(VEB). Deelname. Goedkeuring.

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) ontwikkelde een raamovereenkomst zonnepanelen 
PV – publieke sectoren, met de provincies als één van de doelgroepen. Voor de 
realisatie van diverse projecten groene stroom is het wenselijk gebruik te maken 
van deze raamovereenkomst wegens het schaalvoordeel, de knowhow van het VEB 
en de administratieve vereenvoudiging.

Volgende sites komen daarvoor in aanmerking (niet-limitatief):
- Hooibeekhoeve te Geel: dak van de melkveestal;
- Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel: dak van de leghennenstal;
- Cultuurhuis de Warande te Turnhout: dak van de schouwburg en de Kuub;
- Provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom: dak van loods Verstrepen 

en gebouw De Pit;
- Provinciaal instituut PIVA te Antwerpen: dak van blok D theorie, blok E hotel 

theorie en blok F hotel praktijk.
- Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer te Mol: dak van het administratief 

gebouw en de bijgebouwen.

De totale waarde van de zes voornoemde opdrachten kan voorlopig geraamd 
worden op 900.000,00 EUR (incl. btw).

Voor drie sites werd vrijblijvend reeds een haalbaarheidsstudie aangevraagd. Deze 
studies resulteerden in volgende gedetailleerde ramingen (bedragen incl. btw):

- Hooibeekhoeve - 84,00 kWp - 101.289,00 EUR;
- Proefbedrijf Pluimveehouderij – 180 kWp – 193.758,00 EUR;
- Cultuurhuis de Warande – 177 kWp – 193.867,00 EUR.

Binnen deze raamovereenkomst kunnen vrij snel en binnen de regelgeving 
overheidsopdrachten, opdrachten gesloten worden. Voor elke opdracht zal het 
ontwerp aan het bevoegd provinciaal orgaan ter goedkeuring worden voorgelegd.

De algemene voorwaarden en de productfiche zonnepanelen van het VEB zijn 
digitaal beschikbaar.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 13 september 2018.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 43, 11°;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
De raad hecht goedkeuring aan de deelname aan de raamovereenkomst 
zonnepanelen – PV – Publieke sectoren, opgemaakt door het Vlaams Energiebedrijf 
voor de plaatsing van zonnepanelen op de diverse provinciale sites.


