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Agenda nr. 3/2 EVAP PSRC De Nekker. Renovatie atletiekpiste. 
Samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen. 
Goedkeuring.

Situering

De atletiekpiste van het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker is 
dringend aan renovatie toe. Deze piste werd aangelegd in de jaren ’80 en werd in 
2001 gerenoveerd. Momenteel is de piste in slechte staat. Ze vertoont op 
verschillende plaatsen scheuren in de toplaag. Het grootste probleem is dat de 
scheuren waarschijnlijk te wijten zijn aan barsten in de onderlaag (asfalt). De 
huidige staat van de piste geeft aanleiding tot blessures en de piste werd recent 
ook afgekeurd voor wedstrijdgebruik. Een totaalrenovatie is bijgevolg noodzakelijk.

De hoofdgebruiker van deze piste is de Mechelse atletiekclub RAM. Deze club is 
reeds lang vragende partij voor renovatie van de piste en vraagt daarnaast om een 
uitbreiding van deze piste van 7 naar 8 banen om ze beter te kunnen inzetten voor 
wedstrijden. Gezien deze vraag om uitbreiding specifiek betrekking heeft op 
wedstrijdgebruik door een Mechelse club en gezien de provincie niet meer bevoegd 
is voor het voeren van een sportbeleid, werd door de provincie een samenwerking 
gezocht en gevonden met de stad Mechelen om deze renovatie en uitbreiding 
mogelijk te maken.

Tussen de provincie Antwerpen, de stad Mechelen en atletiekclub RAM werd in 2018 
overeengekomen om een subsidiedossier voor ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur in te dienen bij Sport Vlaanderen. Tussen de verschillende 
partners werd een financieringsvoorstel afgesproken. Er werd eveneens 
afgesproken dat de stad Mechelen het subsidiedossier zou trekken en de provincie 
Antwerpen zou optreden als bouwheer. In zitting van 29 maart 2018 stemde de 
deputatie er mee in om dit gezamenlijk subsidiedossier in te dienen bij Vlaanderen 
met een maximale financiële bijdrage vanuit de provincie Antwerpen van 
250.000 EUR incl. BTW. De totale renovatie werd in het subsidiedossier geraamd op 
777.000 EUR.

In het subsidiedossier werd opgenomen dat de atletiekpiste zou worden 
opgewaardeerd tot een officiële 8-baans kunststofpiste met een afzonderlijke 
werpstand.

De Vlaamse Regering kende bij ministerieel besluit van 6 juli 2018 een eenmalige 
investeringssubsidie goed voor de renovatie van de atletiekpiste in De Nekker van 
179.547,00 EUR.



Problematiek financiering 

Na toekenning van deze subsidie werd door de provincie al snel in gesprek gegaan 
met de andere partners. Atletiekclub RAM liet op dit overleg weten dat het voor de 
club niet haalbaar is om de financiële bijdrage te voorzien die in het subsidiedossier 
was opgenomen. De stad kwam voor opmaak van het dossier met de club overeen 
dat RAM een financiële bijdrage van 109.850 EUR zou voorzien.

De provincie nam hierop het initiatief om in gesprek te gaan met de atletiekclub 
over hun bijdrage. Met de club werd niet tot een akkoord gekomen. Ondanks 
tegemoetkomingen m.b.t. de modaliteiten van het gebruik van de piste en een 
voorgestelde spreiding van de financiering in de tijd, bleek de club niet bereid om 
enige toegeving te doen. Uiteindelijk werd de stad Mechelen bereid gevonden om 
de financiële bijdrage die RAM zou doen, voor haar rekening te nemen. De stad zou 
verdere afspraken maken met de club over een eventuele terugbetaling hiervan.

Na het bereiken van dit financieel akkoord, werd het bouwdossier opgestart vanuit 
de provincie. Over het bouwprogramma werd intensief overlegd tussen 
vertegenwoordigers van De Nekker, provincie, stad en club. Na gedetailleerder 
uitwerken van het ontwerp werd vastgesteld dat zelfs het minimum programma dat 
volgens het subsidiedossier nodig is, een grote overschrijding van het voorziene 
budget zou betekenen. In plaats van de initiële raming van 777.000 EUR werd 
uitgekomen op een bedrag van 1.125.337,45 EUR (incl. BTW).

Met de stad werd in gesprek gegaan over deze meerkost. Uiteindelijk werd met de 
stad een akkoord bereikt over de financiering. De meerkost zal als volgt verdeeld 
worden over de verschillende partners: 1/3de provincie, 1/3de stad, 1/3de 
atletiekclub RAM. Waarbij de stad in overeenstemming met vorige afspraken het 
gedeelte van RAM voor haar rekening zou nemen. Concreet ziet de financiering van 
de renovatie van de atletiekpiste er dan als volgt uit:

- Provincie Antwerpen: 361.980 EUR
- Stad Mechelen: 583.810 EUR
- Vlaanderen: 179.547 EUR

TOTAAL 1.125.337 EUR

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen keurde dit 
financieringsmodel goed in zitting van 4 november 2019. In ruil hiervoor vroeg ze 
wel het engagement van de provincie om samen met de stad na te denken over het 
optimaliseren van de samenwerking tussen de Nekker, de stad en de sportclubs 
voor wat betreft het sportgedeelte op de Nekker.

Het bedrag dat nodig is voor de verhoging van de bijdrage van de provincie 
Antwerpen kan vrijgemaakt worden vanuit het budget onroerende investeringen 
van het departement Vrije Tijd.

Samenwerkingsovereenkomst

Op een overleg d.d. 02/12/2019 waren stad, provincie en club het erover eens dat 
het van belang is om zo snel mogelijk te kunnen doorwerken met het bouwdossier. 
In de subsidievoorwaarden van Vlaanderen wordt immers de einddatum van 6 juli 
2021 opgelegd als het moment waarop de werken moeten opgeleverd zijn.

In dat verband is het van belang dat er op korte termijn een overeenkomst tussen 
de stad en de provincie wordt opgemaakt waarin de modaliteiten van de 
financiering worden vastgelegd. Op iets langere termijn zal er dan in samenspraak 
met stad en club gezocht worden naar manieren om de samenwerking te 
optimaliseren. 



In samenwerking met team Vastgoed en Juridische Ondersteuning werd 
bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt vastgelegd dat 
de stad Mechelen volgende bedragen via een toelage overmaakt aan de provincie 
Antwerpen: 

- 589.810,00 EUR – investeringsbijdrage stad Mechelen 
- 179.470,00 EUR – investeringssubsidie Vlaanderen 

Dit laatste bedrag betreft de investeringssubsidie van Vlaanderen die aan de stad 
Mechelen zal worden gestort.

In de overeenkomst engageert de provincie zich om aan de subsidievoorwaarden 
van Vlaanderen te voldoen. Er werd eveneens een engagement opgenomen om de 
functie ‘bovenlokale atletiekpiste’ gedurende een periode van minstens 15 jaar te 
vrijwaren. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 februari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 
betreffende de renovatie van de atletiekpiste in Provinciaal Sport- en 
Recreatiecentrum De Nekker die werd opgemaakt tussen de provincie Antwerpen 
en de stad Mechelen. 


