
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 april 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/6 Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Rashoevebeek (A.7.16.3). 
Overname bufferbekken van de gemeente Heist-op-den-
Berg. Goedkeuring.

De Rashoevebeek (A.7.16.3) is een onbevaarbare waterloop van 2e categorie in 
beheer bij de provincie Antwerpen. De gemeente Heist-op-den-Berg realiseerde naast 
deze waterloop op haar grondgebied een bufferbekken. Dit is gelegen op het 
kadastraal perceel Heist-op-den-Berg, 1e afdeling, sectie K, nummer 1032P4 en is 
12.138 m² groot. Een overzichtsplan, een kadasterplan en de kadastrale legger zijn 
digitaal bijgevoegd bij dit provincieraadsbesluit.

Aanleiding van de aanleg van het bufferbekken was de waterproblematiek in de 
aanpalende “Rashoevewijk”. Het bufferbekken en de waterloop zijn fysiek gekoppeld. 
Om een beter geïntegreerd beleid te kunnen voeren op het integrale watersysteem 
stellen de gemeente Heist-op-den-Berg en de provinciale dienst Integraal Waterbeleid 
voor om het beheer van het bufferbekken over te dragen aan de provincie Antwerpen. 
Samen met dit beheer zou dan ook het eigendom van het perceel waarop het 
bufferbekken gelegen is overgedragen worden. Na deze eigendomsoverdracht kan de 
provinciale dienst Waterbeleid de werking van het bufferbekken optimaliseren.

De gemeente Heist-op-den-Berg is bereid om de eigendomsoverdracht van het 
betrokken perceel kosteloos te laten gebeuren. De kosten voor de authentieke akte 
komen ten laste van de provincie.

Het bodemattest is blanco.

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 april 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de aanleg door de gemeente Heist-op-den-Berg van een bufferbekken 
naast de Rashoevebeek, een waterloop van 2e categorie in beheer bij de provincie 
Antwerpen;

Overwegende dat het om een beter geïntegreerd waterbeleid te kunnen voeren 
beter is dat de provincie Antwerpen ook het bufferbekken in beheer neemt;

Gelet op het bodemattest;



Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 
machtiging verleend tot overname om niet van een perceel grond met 
bufferbekken naast de Rashoevebeek, ten kadaster gekend als Heist-op-den-Berg, 
1e afdeling, sectie K, nummer 1032P4, volgens kadaster 12.138 m² groot.


