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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/2 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Aanleg van een natuurlijk 
overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete in Mol 
(Interreg V - 2 Zeeën - ProWater). Bestek en gunningswijze. 
Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor de aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied langs de 
Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën - ProWater).

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 
bijhorende plannen.

De woningen aan de Gompelbaan in Mol evenals Mol-centrum kregen in het 
verleden regelmatig te maken met wateroverlast en dit o.a. door overstroming van 
de Scheppelijke Nete. Ter hoogte van de Gompelbaan was dit indirect: bij hoge 
waterstanden op de Scheppelijke Nete stroomt er water naar de Burgemeesterloop. 
In de tuinen van de woningen aan de Gompelbaan kon de nauwe bedding van de 
Burgemeesterloop het water niet verwerken en trad er regelmatig wateroverlast op. 
In een eerste fase werd de Burgemeesterloop verlegd en opwaarts voorzien van 
een regelconstructie. Deze werken werden in 2016-2017 uitgevoerd. In een tweede 
fase wordt een natuurlijk overstromingsbied (NOG) aangelegd op de Scheppelijke 
Nete wat bijkomend ook voor een beveiliging van Mol-centrum zal zorgen.

Om het geheel van deze werken mogelijk te maken en de nodige gronden te 
verwerven werd op 12/09/2014 het PRUP “Overstromingsgebied Scheppelijke Nete” 
goedgekeurd. Conform de voorwaarden van het PRUP wordt, naast de aanleg van 
de NOG, tevens een ontsluiting voorzien i.f.v. beheer en langzaam verkeer.

De aanleg van de NOG is geselecteerd als voorbeeldproject in het kader van 
waterconservering binnen Interreg V – 2 Zeeën – Triple C. Voor de aanleg van de 
NOG ontvangt de provincie (maximaal) 184.602,00€ subsidies vanuit Europa.

De Scheppelijke Nete is historisch verontreinigd met zware metalen (zoals vele 
andere waterlopen in het stroomgebied van de Grote Nete). In plaats van zeer dure 
en zeer drastische saneringen is de OVAM op zoek naar minder ingrijpende 
remediëringen via zogenaamde ‘nature based solutions’. De OVAM is vragende 
partij om een pilootproef uit te voeren met een zogenaamde zuiveringsgracht, die 
een deel van het debiet van de Scheppelijke Nete zal afvangen en na zuivering 
terug zal lozen. De zuiveringsgracht zal worden aangelegd binnen de NOG op 
gronden van de provincie. De proef zal gedurende maximaal 2 jaar lopen. De 



aanleg van de zuiveringsgracht wordt geïntegreerd in de werken voor de aanleg 
van de NOG. In functie hiervan werd een dubbele overeenkomst opgemaakt met de 
OVAM, enerzijds voor het gebruik van de gronden van de provincie en anderzijds 
voor de gezamenlijke aanbesteding van de werken. Deze overeenkomsten werden 
goedgekeurd in zitting van de deputatie van 7 maart 2019.

De werken worden uitgevoerd als één gezamenlijk project. De totale kost werd 
geraamd door het studiebureau, aangesteld door de Provincie voor de uitvoering 
van deze opdracht, op 684.403,40 EUR excl. BTW (828.128,11 EUR incl. BTW).
De werken i.f.v. de aanleg van de NOG zijn voor rekening van de Provincie. Op 
basis van de kostenraming komt de uitvoering hiervan op 569.875,81 EUR excl. 
BTW (689.549,73 EUR incl. BTW).
De aanleg van de pilootproef evenals het terug herstellen van de site bij het 
beëindigen van de proef is voor rekening van de OVAM. Op basis van de 
kostenraming komt de uitvoering van de pilootproef op 114.527,59 EUR excl. BTW 
(138.578,38 EUR incl. BTW).

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319.

Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen de openbare procedure vast te stellen.

De documenten zijn digitaal bijgevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 maart 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat de aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied langs de 
Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën - ProWater) noodzakelijk is om Mol-
centrum te vrijwaren van wateroverlast door overstroming vanuit de waterloop.

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 natuurlijk 
overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën - 
ProWater).

Beslist wordt als wijze van gunnen de openbare procedure 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 1.800.000 EUR 
(exclusief btw). De herhalingsopdrachten zullen betrekking hebben op beek- en 
valleiherstel in functie van waterconservering in de provincie Antwerpen.


