
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 april 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/1 PRUP "Electrabelsite te Schelle en Niel". Goedkeuring 
meerwerken. Goedkeuring.

LUIK 1: VOORWERP VAN DE BESLISSING
De dienst Ruimtelijke Planning (DRP) stelt voor om een aanvullende dienst te 
gunnen aan het studiebureau Witteveen+Bos Belgium nv voor het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “Electrabelsite te Schelle en Niel”.
DRP stelt voor om de aanvullende dienst voor de disciplines geluid, de bijkomende 
verkeerstellingen en de opmaak van een passende beoordeling goed te keuren.

In zitting van 12 juli 2018 gunde de deputatie de opdracht voor het PRUP 
“Electrabelsite te Schelle en Niel” aan Witteveen+Bos Belgium nv (met in 
onderaanneming Omgeving cvba), Posthoflei 5 bus 1, 2600 Antwerpen-Berchem 
met ondernemingsnummer 0456.835.455.

LUIK 2: KOSTPRIJS AANVULLENDE DIENST
In zitting van 12 juli 2018 gunde de deputatie de opdracht aan Witteveen+Bos 
Belgium nv (met in onderaanneming Omgeving cvba) voor 204.594,06 euro incl. 
btw voor een periode van 36 maanden.

o Geluid
Tijdens de opmaak van het PRUP werden er bijkomende functies voor de 
Electrabelsite voorgesteld die geluidsproducerend zijn. In het bestek waren er geen 
geluidsmetingen en geen beschrijving van de discipline geluid mee opgenomen. 
Deze zijn echter essentieel om de impact van de geluidsproducerende functies zoals 
windmolens mee te kunnen onderzoeken.

o Verkeerstellingen
Tijdens het voorgaande ontwerpend onderzoek (2016-2018) werd er een aantal 
verkeerstellingen uitgevoerd. Deze blijken echter niet meer actueel genoeg met de 
herinrichting van de kruispunten op de A12. Op een aantal punten moeten nieuwe 
tellingen uitgevoerd worden (zie onderstaande kaart).



o Passende beoordeling:
Tijdens de publieke raadpleging bracht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
advies uit. In hun advies werd gesteld dat de voorziene verscherpte natuurtoets 
niet voldoende is en dat er een passende beoordeling dient te gebeuren. Het PRUP 
zal mogelijks een impact hebben op het Habitatgebied dat aan de rand van het 
plangebied is gelegen. Daarom is een passende beoordeling vereist.

DRP stelt daarom voor om middels een aanvullende dienst de beschrijving van de 
discipline geluid (en de bijhorende geluidsmetingen), de bijkomende 
verkeerstellingen en de opmaak van een passende beoordeling toe te voegen aan 
de hoofdopdracht.

De kosten worden geraamd op 31.738,30 euro incl. btw.

De kosten worden aangerekend op ARK 2020/21400000/0600 - Plannen en studies 
- Aanschaffingswaarde/Ruimtelijke planning, ramingsnummer MJP000061.
Bestelbon nummer 2020002583

Deze uitgaven passen in het meerjarenplan 2020-2025.

LUIK 3: ADVIEZEN
Geen.

LUIK 4: TOELICHTING
Voorgeschiedenis en beleidscontext
In zitting van 25 april 2018 heeft deputatie het bestek voor de opmaak van het 
PRUP “Electrabelsite te Schelle en Niel” goedgekeurd. Als plaatsingswijze werd de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
vastgesteld.

In zitting van 12 juli 2018 gunde de deputatie de opdracht aan Witteveen+Bos 
Belgium nv (met in onderaanneming Omgeving cvba).

Juridische grondslag 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.



Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren. 

Het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3 4°.

Verantwoording/motivering
De offerte van Witteveen+Bos Belgium nv voor de aanvullende dienst is 
ontvankelijk en regelmatig.

Omdat de hoofdopdracht gegund is aan Witteveen+Bos en omdat de aanvullende 
dienst noodzakelijk is om de hoofdopdracht te kunnen vervolledigen, stelt DRP voor 
om de opdracht voor de aanvullende dienst voor de opname van de discipline geluid 
(en de bijhorende geluidsmetingen), de verkeerstellingen en de passende 
beoordeling, te gunnen aan Witteveen+Bos Belgium nv, Posthoflei 5 bus 1, 2600 
Antwerpen-Berchem met ondernemingsnummer 0456.835.455.

LUIK 5: BIJLAGEN
- Deputatiebesluit gunning van 12 juli 2018
- Gunningsdossier aanvullende dienst

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 maart 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vermeld bij het decreet van 
27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de 
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij 
het decreet van 17 december 1997, wat de bindende bepalingen betreft;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de 
definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004, wat de bindende 
bepalingen betreft;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de 
definitieve vaststelling van een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 25 februari 2011 wat de bindende 
bepalingen betreft;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het 
ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2011 houdende de goedkeuring van een 
partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen;

Gelet op de beslissing van de provincieraad van 23 mei 2019 tot goedkeuring van 
de conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen;

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

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en alle latere 
aanvullingen en wijzigingen;



Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, en alle latere aanvullingen en wijzigingen;

Gelet op dat de meerwerken voor het PRUP Electrabelsite nodig zijn om het verdere 
proces te voeren; dat de meerwerken betrekking hebben op de discipline geluid 
(met bijhorende geluidsmetingen), de verkeerstellingen en de opmaak van een 
passende beoordeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren, en alle latere aanvullingen en wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en alle latere aanvullingen en wijzigingen;

Gelet op het krediet ingeschreven op ARK 2020/21400000/0600 - Plannen en 
studies - Aanschaffingswaarde/Ruimtelijke planning van DRP, ramingsnr. 
MJP000061;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad neemt kennis van de gunning voor de opmaak van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan “Electrabelsite te Schelle en Niel”.

Artikel 2:
Goedkeuring wordt gehecht aan het gunnen van de aanvullende dienst voor de 
opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Electrabelsite te Schelle en 
Niel”.


