
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 juni 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/7 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Ontwerp-sanering 
Hanswijkbeek 2.04 Mechelen. Verrekening 3. Goedkeuring.

Uw raad keurde op 27 september 2007 het bestek DWPR-2012-0033-ON01-
OVHO01 en de wijze van gunnen goed voor de ontwerpopdracht van de sanering 
van de Hanswijkbeek (2.04) te Mechelen.

In zitting van 6 december 2007 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan 
Arcadis Belgium nv uit Brussel voor een bedrag van 100 520,75 EUR, btw 
inbegrepen.

Omwille van meerwerken door enerzijds de opsplitsing van het project in twee 
fasen en anderzijds de opmaak van een digitale omgevingsvergunningsaanvraag 
werd een verrekening opgemaakt voor een bedrag van 53 308,97 EUR, btw 
inbegrepen. Het betreft verrekening nr.3.

Verantwoording
Het ontwerp voorzag een sanering van de Hanswijkbeek op verschillende locaties. 
Enerzijds diende de sifon onder het kanaal Mechelen-Leuven te worden vernieuwd 
en anderzijds diende de waterloop ter hoogte van een lange overbouwde inbuizing 
verlegd te worden. Beide ontwerpopdrachten hadden een zeer moeilijk verloop. 
Ondertussen is de voorbereiding voor de nieuwe sifon ver genoeg gevorderd om de 
uitvoering voor te bereiden. Deze werken zijn dringend omdat de bestaande sifon 
onder het kanaal in slechte staat is. Omdat de grondverwerving voor de verlegging 
nog niet rond is, is een opsplitsing in 2 aparte fasen noodzakelijk, wat bijkomende 
kosten met zich meebrengt. 
Verder is ondertussen de wetgeving op de ruimtelijke ordening sterk gewijzigd 
waardoor op heden een omgevingsvergunning digitaal ingediend dient te worden. 
Dit vereist de opmaak van een grote reeks plannen en bijlagen die oorspronkelijk 
niet voorzien waren in de studieopdracht.

Arcadis heeft een offerte ingediend voor de meerwerken die volgen uit de opmaak 
van de omgevingsvergunning voor de verlegging van de Hanswijkbeek en de 
opsplitsing van het ontwerp.

Voor deze verrekening zal er een extra uitvoeringstermijn toegekend worden van 
120 kalenderdagen.

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 3 voor een 
bedrag van 53 308,97 EUR, btw inbegrepen.

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer 
meerjarige bestelling 2020009583.

Jaar Huidig bedrag Huidig saldo Krediet beschikbaar
Totaal incl. 

wijzigingen in 
aanvraag

2020 53.308,97 53.308,97 637.099,70 4.324.887,55
2021 0,00 0,00 1.602.415,24 3.500.000,00
2022 0,00 0,00 3.458.193,08 3.500.000,00
2023 0,00 0,00 3.487.156,42 3.500.000,00
2024 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
2025 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
totaal 53.308,97 53.308,97 16.184.864,44 21.824.887,55

De documenten zijn bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Gelet op het in de vergadering van 27 september 2007 goedgekeurde bestek voor 
Ontwerp-sanering Hanswijkbeek 2.04 Mechelen;

Gelet op het krediet ingeschreven op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, 
volgnummer meerjarige bestelling 2020009583;

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 3, voor de ontwerpopdracht van de sanering van 
de Hanswijkbeek (2.04) te Mechelen, opgedragen aan Arcadis Belgium nv uit 
Brussel voor een bedrag van 53 308,97 EUR, btw inbegrepen.

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer 
meerjarige bestelling 2020009583.


