
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 oktober 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/3 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Provinciaal 
instituut PIVA. Blokken D en E en noordelijk deel blok F. 
Renovatie daken. Ontwerp. Goedkeuring.

In de meerjarenplanning zijn kredieten voorzien ten belope van 294.000,00 EUR 
voor de renovatie van de daken van de blokken D, E en F in het provinciaal 
instituut PIVA te Antwerpen.

Aan uw vergadering wordt thans het ontwerp voorgelegd houdende het renoveren 
van de daken van de blokken D en E en het noordelijk deel van blok F in het 
provinciaal instituut PIVA te Antwerpen, opgemaakt door het team Gebouwbeheer 
van het departement Logistiek en omvattende het bestek, de samenvattende 
opmeting, het offerteformulier, de kostenraming, het veiligheids- en 
gezondheidsplan en 4 plannen. 

Het is de bedoeling dat in het kader van het project groene stroom op bedoelde 
daken zonnepanelen worden geplaatst. Vooraleer hiertoe kan worden overgegaan 
is een renovatie van deze daken noodzakelijk: de huidige dakbedekking is immers 
verweerd en niet geïsoleerd. De plaatsing van zonnepanelen op de huidige daken 
aldaar zou haaks staan op een energie-efficiënte aanpak. De renovatie beoogt de 
plaatsing van isolatie en een nieuwe witte dakbedekking, wat, naast de benodigde 
vernieuwing an sich, energiebesparend is en voor zonnepanelen een hoger 
rendement met zich meebrengt. 

De kosten van deze werken worden geraamd op 252.572,00 EUR + 15.154,32 EUR 
(6% btw) = 267.726,32 EUR.

Mits uitdrukkelijke vaststelling door uw vergadering, is als gunningswijze de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
voorzien (toepassing van artikel 41 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten).

De beoogde prestaties kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring door het 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs te Brussel (AGION) en dit ten 
belope van 60% van de kosten. Het is de bedoeling dergelijke aanvraag te richten 
aan genoemde subsidieverlener. 

De deputatie stelt uw vergadering voor goedkeuring te hechten aan voorliggend 
ontwerp, vast te stellen dat de werken zullen worden gegund via een 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en 



ermee in te stemmen dat met het oog op subsidiëring ervan een aanvraag zal 
worden gericht aan AGION.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 3 oktober 2019 goed.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Gelet op artikel 41 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten;

Overwegende dat in de meerjarenplanning kredieten zijn voorzien ten belope van 
294.000,00 EUR voor de renovatie van de daken van de blokken D, E en F in het 
provinciaal instituut PIVA te Antwerpen;

Overwegende dat genoemde werken in aanmerking kunnen komen voor 
subsidiëring door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs te Brussel 
(AGION);

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp houdende het renoveren van 
de daken van de blokken D en E en het noordelijk deel van blok F in het 
provinciaal instituut PIVA te Antwerpen, opgemaakt door het team Gebouwbeheer 
van het departement Logistiek, stelt als wijze van gunnen van deze werken de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast 
en stemt ermee in dat met het oog op subsidiëring ervan een aanvraag zal worden 
gericht aan het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs te Brussel 
(AGION).
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