
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 april 2020

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. Uitvoering - Verlegging en 
bouw pompstation Kruibeekse Scheibeek S.08 te 
Zwijndrecht. Verrekening 1. Goedkeuring.

Uw raad keurde op 22 september 2016 het bestek DWPR-2012-0009-UI01-OVHO01 
en de wijze van gunnen goed voor een project dat bestond uit de verlegging van de 
Kruibeekse Scheibeek Zwijndrecht en de bouw van een pompstation aan de 
monding in de Schelde.

In zitting van 24 augustus 2017 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan 
bvba L Van Raak uit Weelde voor een bedrag van 2 425 497,14 EUR, btw 
inbegrepen. Zowel de verlegging van de waterloop als de bouw van het 
pompstation zijn ondertussen gerealiseerd. Bij de werken is echter een 
grondoverschot ontstaan waarvoor in de oorspronkelijke opdracht geen afvoer was 
voorzien. Om alle grondoverschotten overeenkomstig de domaniale vergunning met 
de militaire overheid te kunnen verwijderen is een extra budget nodig of dus een 
verrekening. Door de dienst Integraal Waterbeleid werd dan ook verrekening 1 
opgemaakt voor een bedrag van 251 135,50 EUR, btw inbegrepen.

Verantwoording
Bij de uitvoering van de werken is er een grondoverschot ontstaan van ongeveer 
9.000 ton.
Deze grond is vervuild met allerhande bouwafval gaande van brokken beton, 
cellenbeton, plastiek, betonijzers ed. Hierdoor heeft deze grond in het kader van 
het grondverzet code 921 gekregen, waardoor de afzet en de 
verwerkingsmogelijkheden van deze grond aanzienlijk beperkt zijn.
De militaire overheid is eigenaar van de percelen waarop de werken werden 
uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze werken werd destijds een domaniale 
vergunning verkregen van de militaire overheid. Deze eenzijdige overeenkomst 
stipuleert dat alle kosten van de werken ten laste zijn van de provincie die de 
werken uitvoert. Er werd lange tijd met de militairen overlegd over een eventuele 
verdeling van de kosten voor de afvoer van dit grondoverschot. Volgens onze 
juristen is er echter geen mogelijkheid om de kosten van de afvoer van dit 
grondoverschot te verhalen op de militaire overheid.
De militaire overheid heeft recent via een aangetekend schrijven de provincie 
aangemaand om het grondoverschot weg te halen onder dreiging van verdere 
juridische stappen. Een vonnis zou hoogstwaarschijnlijk in het nadeel van de 
provincie worden uitgesproken waarbij de kosten ook een veelvoud zouden kunnen 
zijn van de huidige verrekening.



Voor deze verrekening zal er een extra uitvoeringstermijn toegekend worden van 
15 werkdagen.

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer 
eenjarige bestelling 2020003316.

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 251 135,50 EUR, btw inbegrepen.

De documenten werden bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 5 maart 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Gelet op het in de vergadering van 22 september 2016 goedgekeurde bestek voor 
Uitvoering - Verlegging en bouw pompstation Kruibeekse Scheibeek S.08 te 
Zwijndrecht;

Gelet op het krediet ingeschreven op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221;

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, over Uitvoering - Verlegging en bouw 
pompstation Kruibeekse Scheibeek S.08 te Zwijndrecht, opgedragen aan bvba L 
Van Raak uit Weelde voor een bedrag van 251 135,50 EUR, btw inbegrepen.

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer 
eenjarige bestelling 2020003316.


