
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 oktober 2019

Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 3/3 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Ontwerp-aanleg 
overstromingsgebied Scheppelijke Nete nr. 7.29.5 - 
verlegging Burgemeesterloop-Mol. Verrekening 1. 
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

Uw raad keurde op 23 april 2009 het bestek DWPR-2012-0005-ON01-OVHO01 en 
de wijze van gunnen goed voor de opmaak van een ontwerp voor het 
overstromingsgebied Scheppelijke Nete nr. 7.29.5 en de verlegging van de 
Burgemeesterloop te Mol.

In zitting van 28 juli 2009 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan 
Tractebel Engineering nv uit Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) voor een bedrag 
van 125 552,02 EUR, btw inbegrepen.

Door de dienst Integraal Waterbeleid werd nu een verrekening (= verrekening 1) 
opgemaakt voor een bedrag van 20 844,67 EUR, btw inbegrepen.

Deze verrekening is noodzakelijk omdat enerzijds de uitvoering werd opgesplitst in 
2 fasen waardoor ook 2 ontwerpen moesten opgemaakt worden en omdat 
anderzijds een omgevingsvergunning diende te worden opgemaakt ipv een 
bouwvergunning. De opmaak van een omgevingsvergunning is veel gedetailleerder 
en vraagt dus meer werk.

Verantwoording

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 
vanuit de Scheppelijke Nete. Ter hoogte van de Gompelbaan was dit indirect: bij 
hoge waterstanden loopt de Scheppelijke Nete deels over 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.

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. Op basis van de moeizaam lopende grondverwerving werd beslist om 
de uitvoering op te splitsing in 2 fasen i.p.v. in 1 fase zoals initieel voorzien. 
Hierdoor kon reeds een deel van de inrichting worden uitgevoerd ook al waren nog 
niet alle percelen verworven. 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. In zitting van de deputatie van 4 juli 2019 werd de 
uitvoering van fase 2 toegewezen aan Van Beers Hoogeloon BV uit Hoogeloon, 
Nederland.
Door de werken op te splitsen in twee fasen heeft het studiebureau echter ook 
meer werk aan de ontwerpopdracht; er moesten o.a. twee ontwerpen worden 
gemaakt. Dat was niet voorzien in de ontwerpopdracht en daarom dient hiervoor 
een verrekening opgemaakt.

Toen de opdracht in 2009 werd aanbesteed moest voor deze werken nog een 
bouwvergunning worden aangevraagd. Intussen is de bouwvergunning vervangen 
door de omgevingsvergunning. De dossiersamenstelling bij een 
omgevingsvergunning is veel uitgebreider dan bij de vroegere bouwvergunning 
zodat het studiebureau hier ook veel meer werk aan heeft. Ook voor deze 
meerwerken is een verrekening opgemaakt.

Fase 2, de aanleg van het overstromingsgebied op de Scheppelijke Nete, is 
geselecteerd als voorbeeldproject in het kader van waterconservering binnen 
Interreg V – 2 Zeeën – Triple C. Voor de aanleg van het overstromingsgebied 
ontvangt de provincie (maximaal) 184.602,00 EUR subsidies vanuit Europa.

Krediet werd voorzien op budgetcode 22610000/20/0319, verbinteniskrediet 
nummer 2019000403.

Omdat de uitgave door de verrekening meer dan 10% bedraagt van het 
gunningsbedrag, moet deze aan de provincieraad voorgelegd worden.

Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan verrekening 1 voor een 
bedrag van 20 844,67 EUR, btw inbegrepen.

De documenten zijn bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 26 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;

Gelet op het in de vergadering van 23 april 2009 goedgekeurde bestek voor het 
ontwerp van het overstromingsgebied Scheppelijke Nete nr. 7.29.5 en de 
verlegging van de Burgemeesterloop te Mol;

Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319, 
verbinteniskrediet nummer 2019000403;

Overwegende dat deze verrekening noodzakelijk is om deze opdracht te kunnen 
realiseren en dat ze ten laste is van de provincie Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:



Enig artikel:
Goedgekeurd wordt verrekening 1 voor het dossier ‘Ontwerp-aanleg 
overstromingsgebied Scheppelijke Nete nr. 7.29.5 - verlegging Burgemeesterloop-
Mol’, opgedragen aan Tractebel Engineering nv uit Brussel (Sint-Lambrechts-
Woluwe) voor een bedrag van 20 844,67 EUR, btw inbegrepen.


