
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 1/1 Rupelstreek - Sanering en verontdieping deelgebied 2 te 
Boom en Rumst - overdracht van 2 gunningen van 
departement logistiek naar departement ruimte, erfgoed en 
mobiliteit. Goedkeuring.

1. LUIK 1: TOELICHTING 

De deputatie heeft in 2012 en 2014, op voorstel van de dienst Infrastructuur (nu 
dienst Architectuur en Vastgoed, DAV), twee overheidsopdrachten gegund:
1. Ecologische en recreatieve ontwikkeling van het voormalig kleiontginningsgebied 
Boom/Rumst - deelgebied 2: uitvoeren van een oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek en opstellen van een bodemsaneringsproject, bestek goedgekeurd 
door de deputatie op 6 september 2012 en door de provincieraad op 27 september 
2012, gegund door de deputatie op 13 december 2012 aan Tractebel Engineering 
nv voor 131.043,00 EUR incl. btw (144.147,30 EUR vastgelegd op een 
investeringsbudget, vastlegging 2012003401);
2. Boom - provinciaal recreatiedomein De Schorre - haalbaarheidsstudie voor het 
realiseren van een nieuwe morfologie in het ontginningsgebied Boom/Rumst, 
bestek goedgekeurd door de deputatie op 5 september 2013 en door de 
provincieraad op 26 september 2013, gegund door de deputatie op 18 september 
2014 aan Tractebel Engineering nv voor 102.783,45 EUR op 22010000/0711, 
ramingsnummer 2014001011, geen extra 10% vastgelegd.

Van de eerste gunning is momenteel al 90.979,90 EUR betaald (saldo is 
53.167,40 EUR), van de tweede gunning 55.163,90 EUR (saldo is 47.619,55 EUR).

Beide gunningen zijn nog niet volledig uitgevoerd en opgeleverd, en zijn ook 
inhoudelijk gekoppeld aan twee recentere gunningen uit 2018 aan Tractebel 
Engineering nv:

1. Opmaak ontwikkelingsvisie en omgevingsvergunning voor het 
morfologieherstel van het voormalig ontginningsgebied Terhagen te Boom 
en Rumst;

2. Studie waterbalans en controle drainage voor het voormalig 
ontginningsgebied Terhagen te Boom en Rumst.

Het saneringsproject wordt volledig opgevolgd door de dienst Gebiedsgericht Beleid 
(DGB). 
Daarom stelt de deputatie voor om alle gunningen i.v.m. het voormalige 
kleiontginningsgebied Boom/Rumst - deelgebied 2 te centraliseren bij DGB.



De deputatie stelt voor om Wim Lux, departementshoofd van DREM, aan te stellen 
als leidend ambtenaar voor deze twee opdrachten.

2. LUIK 2: BIJLAGEN 

Het volledige dossier is beschikbaar in Sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren;

Gelet op het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4°;

Gelet op het krediet ingeschreven op ARK 2019/22210000/19/0610 - Bebouwde 
terreinen - gemeenschapsgoederen - installaties, uitrusting, werken : 
Aanschaffingswaarde/Gebiedsontwikkeling, ramingsnummer 2019160103 van de 
dienst Gebiedsgericht Beleid; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt de overdracht goed van de twee gunningen, enerzijds 
‘Ecologische en recreatieve ontwikkeling van het voormalig kleiontginningsgebied 
Boom-Rumst - deelgebied II - uitvoeren van een oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek en opstellen van een bodemsaneringsproject’ en anderzijds 
‘Haalbaarheidsstudie voor het realiseren van een nieuwe morfologie in het 
ontginningsgebied Boom-Rumst’, beiden gegund aan Tractebel Engineering nv, van 
het departement Logistiek naar het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.

Artikel 2:
De provincieraad keurt goed dat deze twee gunningen volledig door de dienst 
Gebiedsgericht Beleid van het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit worden 
opgevolgd, en dat ook het financiële luik volledig bij het departement Ruimte, 
Erfgoed en Mobiliteit wordt opgevolgd.

Artikel 3:
De provincieraad keurt goed dat Wim Lux, departementshoofd Ruimte, Erfgoed en 
Mobiliteit, aangesteld wordt als leidend ambtenaar voor deze twee opdrachten.


