
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 februari 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/15 Fietsostrade Antwerpen - Lier (F11): verplaatsen van kabels 
en een seincabine van Infrabel te Lier. Goedkeuring.

1. Actieplan

Actieplan: Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid
Actie: BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

2. Inleiding

Op 1 juni 2017 keurde de deputatie het verslag van de stand van zaken van de 
unieke verantwoordingsnota goed. Op 22 juni 2017 nam uw raad kennis van de 
unieke verantwoordingsnota van de F11. Dit besluit handelt over segment 5. 

Voor segment 5 verkreeg de provincie Antwerpen de vergunning op 3 januari 2019.

Segment 5 sluit aan op de Ernest Claeslaan in Lier en loopt tot aan het station van 
Lier. Dit segment bestaat uit een vrijliggende fietsweg naast de sporen. De 
fietsostrade kruist de ring van Lier met behulp van een tunnel tussen de twee 
spoorbundels. Een brug over de sporen zorgt voor een aansluiting met de 



noordzijde van het station van Lier. Via middelen van de Vlaamse overheid kan de 
provincie Antwerpen een deel van de investeringsmiddelen recupereren. De 
voorwaarde van de Vlaamse overheid is dat de provincie Antwerpen deze 
verbinding prioritair aanlegt.

Om de verbinding te kunnen maken tussen de fietsbrug en het station van Lier 
moeten we een seincabine van Infrabel verplaatsen. In de zone voor goederen van 
Infrabel moeten we kabels verplaatsen om de brug te kunnen bouwen.

3. Seincabine en kabels van Infrabel

Infrabel stelt in zijn algemene voorwaarden voor de aanleg van fietspaden langs 
spoorlijnen dat de zone waarop de fietsostrade aangelegd wordt, moet vrijgemaakt 
zijn van kabels en leidingen van de NMBS-groep en dit vóór de start van de aanleg 
van de fietsostrade. Infrabel stelt hiervoor zelf een aannemer voor het verplaatsen 
van de kabels aan, omdat het risico op kabelbreuk of andere storingen reëel is. De 
kosten voor het verleggen van de kabels en het toezicht zijn volgens de algemene 
voorwaarden ten laste van de aanvrager, de provincie Antwerpen. Op 5 september 
2018 ontving de dienst Mobiliteit (DMOB) een raming van Infrabel voor de 
verplaatsing van de seincabine en kabels ter hoogte van de stationsomgeving van 
Lier.

De raming:
 Materialen: 350.000,00 EUR
 Studie + prestaties (aansluiting + testen): 75.000,00 EUR
 Werken in aanneming (kabelwerk + plaatsen keet): 75.000,00 EUR
 Recuperatie materiaal (in mindering te brengen): -100.000,00 EUR

Dit komt op een totaal van 400.000,00 EUR inclusief 0,00 EUR btw omdat Infrabel 
vrijgesteld is van btw voor deze opdracht.

Een aantal op dit moment ongekende factoren kunnen de kostprijs nog opdrijven:
 te lage inschatting van de eenheidsprijzen
 het aantal gespecialiseerde aannemers voor kabelwerken naast het spoor is 

beperkt waardoor concurrentie niet echt kan spelen
 het eventueel vervangen van kabels.

De procedure voor de verplaatsing van de seincabine zal minstens een jaar in 
beslag nemen.

4. Juridische grondslag

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 42 § 
1, 1° d) ii) en iii): omdat Infrabel het monopolie over het beheer van de 



spoorweginfrastructuur in België heeft, kan de provincie Antwerpen deze werken 
alleen maar door Infrabel laten uitvoeren.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren.

Het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4°.

5. Voorstel aan de provincieraad

De deputatie vraagt uw raad de toestemming om de verplaatsing van de seincabine 
en de kabels door Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht, Marcel 
Broodthaersplein 2 te 1060 Sint-Gillis, ondernemingsnummer 0869.763.267, op te 
starten.

6. Digitale bijlagen

 Het volledige dossier is beschikbaar in Sindala.

De deputatie keurde dit verslag goed op 7 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de inschrijving van een krediet op het budgetartikel 
2019/22810000/19/0290 Overige onroerende infrastructuur - installaties, 
uitrusting, werken : aanschaffingswaarde (ramingsnummer 2019141251) voor 
investeringen in fietsinfrastructuur;

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

Gelet op artikel 42 § 1, 1° d) ii) en iii) van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 
2016;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad neemt kennis van het verslag van de deputatie over het 
verplaatsen van de seincabine en kabels van Infrabel nv ter hoogte van het station 
van Lier.

seincabine

zone kabels



Artikel 2:
De provincieraad keurt de raming van 400.000 EUR voor het verplaatsen van de 
seincabine en de kabels van Infrabel nv goed en draagt de deputatie op om de 
verplaatsing van de seincabine en de kabels door Infrabel nv op te starten.
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