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Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43,
§2, 11° van het provinciedecreet. Aanleg vispassage
Molenbeek A.8.06 en inrichting vijvers Krabbels te
Zandhoven. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring.

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van
- BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
- Actieplan 2019140074: Overhead Departement Leefmilieu
- Actie 2019140702: Overhead Dienst Integraal Waterbeleid
Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal
Waterbeleid, voor de aanleg van een vispassage in de Molenbeek A.8.06 en voor de
inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven.
Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met
bijhorende plannen.
Op 5 juni 2014 gaf de deputatie haar goedkeuring aan de Natura 2000samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het Agentschap voor
Natuur en Bos. De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn bepalen dat elke Europese
lidstaat de noodzakelijke maatregelen moet nemen om de Europees beschermde
soorten en habitats op zijn grondgebied duurzaam in stand te houden. In Vlaanderen
zal het Natura 2000-programma de instandhoudingsdoelstellingen realiseren,
rekening houdend met de socio-economische context en het beschikbare budget. De
provincie neemt door de ondertekening van deze overeenkomst haar
verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie op. Concreet betekent dit voor de
dienst Integraal Waterbeleid om in te zetten op de beschermde vissoorten en meer
specifiek vormt de sanering van vismigratieknelpunten een belangrijke uitdaging.
De Molenbeek is van belang voor enkele vissoorten die volgens de Europese
Habitatrichtlijn beschermd dienen te worden, zoals de kleine modderkruiper en de
rivierdonderpad. De Molenbeek werd daarom ook aangeduid als prioritaire waterloop
voor het herstel van vismigratie. Er bevindt zich nog een grote stuw in de Molenbeek
die geplaatst werd voor het voeden van een aantal vijvers. Deze vijvers zijn inmiddels
het leefgebied van één à twee koppels roerdomp. Voor deze zeldzame soort maakte
Vlaanderen in het kader van de Europese instandhoudingsdoelstellingen een
soortbeschermingsprogramma op. Hetzelfde gebeurde voor de vissoorten kleine
modderkruiper, rivierdonderpad en beekprik. Het Regionaal Landschap De
Voorkempen kreeg in 2016 al een Investeringssubsidie Natuur om een aantal werken
aan de vijvers uit te voeren. Ze sloten hiervoor een overeenkomst af met de
eigenaars van het domein. Na overleg met de dienst Integraal Waterbeleid bleek dat

het voorziene vijverherstel bijgestuurd moest worden en dat de werken enkel in
combinatie met de aanleg van een vispassage kunnen uitgevoerd worden. De dienst
Integraal Waterbeleid heeft een ontwerper aangeduid om de noodzakelijke werken
verder uit te tekenen. Dit resulteerde in een bestek met ontwerpplannen met de
volgende hoofddoelstellingen:
 Optimalisatie van het leefgebied voor de roerdomp in kader van het
soortbeschermingsprogramma Roerdomp
 Herstel van de vrije vismigratie in kader van de Benelux-beschikking en in
het kader van het decreet Integraal Waterbeleid
 Optimalisatie van het leefgebied van rivierdonderpad en kleine
modderkruiper in het kader van het soortbeschermingsprogramma voor
deze vissoorten.
 Een bijdrage leveren aan het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen
voor roerdomp, kleine modderkruiper en rivierdonderpad.
Op basis hiervan werd door het Agentschap Natuur en Bos in 2018 een nieuwe
projectsubsidie natuur toegekend aan de dienst Integraal Waterbeleid. Deze
subsidie omvat zowel werken ten laste van de dienst Integraal Waterbeleid als ten
laste van het Regionaal Landschap. De dienst Integraal Waterbeleid moet conform
het subsidiereglement in eerste instantie alle kosten op zich nemen, maar kan wel
de kosten doorfactureren aan het Regionaal Landschap.
De provincie en het Regionaal Landschap De Voorkempen vzw beslisten daarom de
hoger beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en de provincie
aan te wijzen om bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als
aanbestedende overheid op te treden in de zin van artikel 38 van de wet
overheidsopdrachten. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld
tussen de 2 betrokken partijen (door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31
januari 2019). De werken worden uitgevoerd als één gezamenlijk project. De totale
kost werd door het studiebureau geraamd op 409.293,93 EUR inclusief btw. Deze is
als volgt verdeeld:
 Deel 1 – Kosten m.b.t. administratieve voorschriften ten laste van de dienst
Integraal Waterbeleid, geraamd op 12.463,000 EUR (inclusief btw).
 Deel 2 – Inrichting vijvers Krabbels ten laste van het Regionaal Landschap,
geraamd op 89.177,15 EUR (inclusief btw).
 Deel 3 - Inrichting vijvers Krabbels ten laste van het Regionaal Landschap,
geraamd op 111.209,14 EUR (inclusief btw). Dit gedeelte wordt omwille van
de bepalingen in een goedgekeurd subsidiedossier eerst betaald door de
dienst Integraal Waterbeleid en nadien doorgefactureerd aan het Regionaal
Landschap.
 Deel 4 – Aanleg van de vistrap ten laste van de dienst Integraal
Waterbeleid, geraamd op 59.808,73 EUR (inclusief btw).
 Deel 5 – Uitvoering van habitatverbeterende maatregelen voor vissen ten
laste van de dienst Integraal Waterbeleid, geraamd op 136.635,92 EUR
(inclusief btw).
Voor deel 2 werd een Investeringssubsidie Natuur toegekend aan het Regionaal
Landschap. Voor delen 3 en 5 werd een projectsubsidie Natuur toegekend door het
Agentschap voor Natuur en Bos en dit voor een maximum bedrag van 237.783,68
EUR (bedrag wordt geplafonneerd op 80% van de uitvoeringskost). De dienst
Integraal Waterbeleid moet een geraamd budget van 320.116,79 EUR (inclusief
btw) voorzien, maar rekening houdende met de verkregen subsidies en de bijdrage
van het Regionaal Landschap bedraagt de uiteindelijke restfinanciering voor de
dienst Integraal Waterbeleid 99.598,92 EUR (inclusief btw).
Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319.
Indien het meerjarenbudget dit toelaat, kan deze huidige opdracht tot een periode
van maximaal 3 jaar na het geven van de oorspronkelijk opdracht herhaald worden

in toepassing van artikel 42 § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17
juni 2016. Deze opdracht kan tot drie keer herhaald worden waarbij het
gezamenlijke totale uitvoeringsbedrag niet hoger zal zijn dan € 750.000 (exclusief
btw). De herhalingsopdrachten zullen betrekking hebben op vismigratie,
beekherstel of vijverinrichting in de provincie Antwerpen. Bij deze herhalingen kan
er gewerkt worden met de onderhandelingsprocedure zonder 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.
De documenten zijn bijgevoegd in sindala.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 februari 2019.
De provincieraad van Antwerpen,
Overwegende dat de aanleg van een vispassage in de Molenbeek A.8.06 en de
inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven noodzakelijk is om de
instandhoudingsdoelstellingen te behalen voor de kleine modderkruiper en
rivierdonderpad, beide aangeduid als bijlage II soorten in de Habitatrichtlijn en voor
de roerdomp (bijlage I soort in de Vogelrichtlijn);
Gelet op de goedkeuring door de deputatie van de Natura 2000samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het Agentschap
voor Natuur en Bos op 5 juni 2014;
Gelet op de door de minister vastgestelde soortbeschermingsprogramma’s voor
rivierdonderpad, kleine modderkruiper en roerdomp;
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 de aanleg van een vispassage in de
Molenbeek A.8.06 en voor de inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven.
Beslist wordt als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking voor deze opdracht vast te stellen.
Indien het meerjarenbudget dit toelaat, kan deze huidige opdracht tot een periode
van maximaal 3 jaar na het geven van de oorspronkelijk opdracht herhaald worden
in toepassing van artikel 42 § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17
juni 2016. Deze opdracht kan tot drie keer herhaald worden waarbij het
gezamenlijke totale uitvoeringsbedrag niet hoger zal zijn dan € 750.000 (exclusief
btw). De herhalingsopdrachten zullen betrekking hebben op vismigratie,
beekherstel of vijverinrichting in de provincie Antwerpen. Bij deze herhalingen kan
er gewerkt worden met de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als
wijze van gunnen.

