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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/13 Vastgoed. Mortsel. Zilverbeek (A.3.12.1). Overdracht 
verlaten bedding ter hoogte van de Deurnestraat 281 aan de 
stad Mortsel. Goedkeuring.

Op 25 september 2014 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen de 
waterlopenkaart goed waarbij onder meer de grachten van algemeen belang (thans: 
publieke grachten) werden ingekleurd. Hierbij werd de Zilverbeek gedeklasseerd van 
waterloop van 2de categorie naar publieke gracht.

Aan de stad Mortsel werd voorgesteld een deel daarvan, ter hoogte van de 
Deurnestraat 281, kosteloos over te nemen. Op 11 december 2017 keurde het 
college van burgemeester en schepenen van de stad Mortsel deze overname 
principieel goed.

Provinciaal landmeter-expert Johan Arnauw heeft thans het afbakeningsplan voor de 
overdracht afgewerkt, zodat deze formeel aan de provincieraad kan worden 
voorgelegd.

Het bodemattest is niet blanco, maar stelt wel dat er volgens het bodemdecreet op 
deze grond geen verdere maatregelen moeten worden uitgevoerd.

De notariskosten zijn ten laste van de stad Mortsel.

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 maart 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het deputatiebesluit van 25 september 2014 waarmee de deputatie o.a. de 
deklassering van de Zilverbeek te Mortsel goedkeurde;

Overwegende dat het behoud van deze bedding voor de provincie geen nut heeft;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen waarmee de 
stad Mortsel zich akkoord verklaart met de kosteloze overname van een stuk van de 
verlaten bedding ter hoogte van de Deurnestraat 281;

Gelet op het bodemattest;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 
machtiging verleend tot de overdracht om niet aan de stad Mortsel van de verlaten 
bedding van de Zilverbeek ter hoogte van de Deurnestraat 281, ten kadaster gekend 
als Mortsel, 1ste afdeling, sectie A, zonder nummer en 403 m² groot, zoals dit 
aangeduid is als lot 1 op het afbakeningsplan van 24 oktober 2019 van provinciaal 
landmeter-expert Johan Arnauw met precad nummer 11029-10089.

Artikel 2:
Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte.

Artikel 3:
Voor zover als nodig wordt beslist het goed te desaffecteren uit het openbaar 
domein.


