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Agenda nr. 4/4 Mechelen. Provinciale scholen voor tuinbouw en techniek, 
campus Mechelen. Afbreken loods G en vervangen door een 
polyvalent gebouw. Ontwerpopdracht. Ontwerp. 
Goedkeuring.

In het budget 2020-2025 werd een krediet voorzien voor de ontwerpopdracht voor 
het afbreken van loods G en vervangen door een polyvalent gebouw bij de 
provinciale scholen voor tuinbouw en techniek te Mechelen.

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze diensten voorgelegd, opgemaakt 
door het departement Logistiek.

In de opdracht is voorzien om het nieuwe gebouw op te richten als uitbreiding van 
blok I, die thans in opbouw is. Het nieuwe gebouw heeft als doel de capaciteit van 
de eerste graad te verhogen.

De ontwerpopdracht omvat de architectuurstudie met inbegrip van de opdracht 
voor de omgevingsaanleg in de onmiddellijke omgeving van het gebouw, de 
stabiliteitsstudie, de ingenieursstudie bijzondere technieken, de ingenieursstudie 
bouwfysica, gebouwsimulatie, akoestiek, dynamische simulatie, EPB-studie en de 
veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

De kostenraming van deze diensten bedraagt 380.660,38 EUR + 79.938,68 EUR 
(21 % btw) = 460.599,06 EUR, berekend op een geraamd projectbudget voor de 
werken van 3.806.603,77 EUR, excl. btw.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de diensten de openbare procedure in toepassing van art. 36 van de 
wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast te stellen.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Gelet op de inschrijving in het budget 2020-2025 van een krediet voor de 
ontwerpopdracht voor het afbreken van loods G en vervangen door een polyvalent 
gebouw bij de provinciale scholen voor tuinbouw en techniek te Mechelen;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de ontwerpopdracht 
voor het afbreken van loods G en vervangen door een polyvalent gebouw bij de 
provinciale scholen voor tuinbouw en techniek te Mechelen, opgemaakt door het 
departement Logistiek, en stelt als wijze van gunnen van deze diensten de 
openbare procedure in toepassing van art. 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten vast.


