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Agenda nr. 3/1 Vrije Tijd. Onderhoud Toeristisch-Recreatieve routes. 
Overheidsopdracht via mededingingsprocedure met 
onderhandeling. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring.

In 2015 werd het onderhoud van de Toeristisch-Recreatieve routes gegund voor 
een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om twee maal te verlengen met 1 
jaar. Dit gebeurde ook waardoor de overheidsopdracht nu afloopt per 31 december 
2020.

Het departement Vrije tijd wenst deze opdracht opnieuw in de markt te zetten.
Deze opdracht omvat het fietsknooppuntennetwerk, fietslussen, icoonroutes (deze 
zullen de Vlaamse lange afstandsroutes vervangen, waarvan er 3 de provincie 
Antwerpen doorkruisen), de wandelknooppuntennetwerken, 
ruiterknooppuntennetwerken en auto-routes (2 nl. Scheldelandroute en 
Abdijenroute).

De opdracht omvat het structurele onderhoud (schoonmaken bewegwijzering en 
basis-randinfrastuctuur, herstellingswerken, bewegwijzeringsborden 
plaatsen/terugplaatsen/vervangen/vastzetten…, bestickering, maai- en snoeiwerk 
rond toeristische route-infrastructuur, trajecten omleiden of afsluiten), opvolgen 
van meldingen, stockage van de toeristische route-infrastructuur en materiaal, en 
de controle van de toeristische route-infrastructuur.
De opdrachtnemer vormt op het terrein als het ware mee de oren en ogen van 
Toerisme Provincie Antwerpen.

Naast dit basisonderhoud kunnen er bijkomende opdrachten gegeven worden zoals 
het verwijderen of plaatsen van nieuwe route-infrastructuur (bv. bij saneren of 
heroriënteren van een route), het opvolgen van tellers, de installatie van pompen 
aan bivakzones,.. Deze opdrachten gebeuren op afroep.

Hiernaast wordt een degelijke communicatie en rapportering verwacht met een 
coördinator als aanspreekpunt voor de dagelijkse uitvoering en opvolging van de 
opdracht. 2 x per jaar is er overleg over de uitvoering, timing en opdrachten.
De onderhoudswerkzaamheden gebeuren via opdrachten in een digitaal centraal 
beheerssysteem.

Omvang van de opdracht : Op basis van de huidige opdracht wordt de kostprijs 
voor een periode van 4 jaar geraamd op 800.000 EUR. De opdracht heeft een 
initiële looptijd van 4 jaar. Na het verstrijken kan de opdracht 2 maal verlengd 
worden met een periode van 1 jaar. Deze looptijd is belangrijk gelet op de 
geografische spreiding en de complexe aard van de dienstverlening. Het duurt een 



hele periodoe vooraleer alle nodige terrein- en materiaalkennis opgebouwd wordt. 
De complexiteit zit ook in de kennis van het digitaal platform en de specifieke 
software op basis van mobiele GIS.

Toch stellen we als minimale eis (indien hier niet aan voldaan wordt is het geen 
regelmatige offerte) dat er minstens zes personen voor de uitvoering van de 
opdracht moeten behoren tot minstens één van de volgende doelgroepen :

- Personen met een arbeidshandicap
- Personen uit het deeltijds onderwijs
- Personen met geen hoger diploma dan het middelbaar onderwijs
- Personen die stage lopen in het kader van werkplekleren.

Het bieden van kansen op tewerkstelling voor kansengroepen, blijft bij deze 
overheidsopdracht belangrijk.

Er wordt geopteerd voor het plaatsen van deze opdracht via een 
mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38 §1 1° van 
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Als gunningscriteria gebruiken we prijs (50%), kwaliteit (30%), duurzaamheid 
(10%) en sociale meerwaarde (10%).

Het bestek en de selectieleidraad werd opgemaakt in samenwerking met de Dienst 
Algemene Ondersteuning – Overheidsopdrachten.
Deze dienst begeleidt ook de procedure via e-tendering.

Het bestek en de selectieleidraad zijn digitaal bijgevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 38 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten van 17 juni 2016;

Overwegende dat de lopende overheidsopdrachtopdracht eindigt op 31 december 
2020;

Overwegende het geraamde bedrag van de opdracht;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad beslist een overheidsopdracht in de markt te plaatsen voor het 
onderhoud van Toeristisch-Recreatieve routes, met een geraamde kostprijs van 
800.000 EUR over een periode van 4 jaar, eventueel verlengbaar met een periode 
van 1 jaar.

Artikel 2:
De provincieraad stelt als wijze van gunnen van deze opdracht de 
mededingingsprocedure met onderhandeling vast.
De provincieraad keurt de selectieleidraad en het bestek voor deze opdracht goed.


