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Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 3/5 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Gravitaire uitwatering 
Palingbeek. Bestek en wijze van gunnen. Herhaling. 
Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een principiële goedkeuring gevraagd van het project ‘Gravitaire 
uitwatering Palingbeek’ en de gekozen samenwerking. 

De provincie Antwerpen is beheerder van de Palingbeek, een waterloop van 2e 
categorie op Linkeroever (Antwerpen). Deze waterloop voert water uit Zwijndrecht 
en Linkeroever via twee pompen naar de Schelde. Al het water wordt verpompt; er 
is in de huidige toestand geen normale, gravitaire uitwatering mogelijk. Deze 
pompen impliceren een continue maatschappelijke kost, zowel economisch 
(pompkosten, onderhoud) als ecologisch (vismigratieknelpunt, niet duurzaam 
energieverbruik). Tot op heden beheert De Vlaamse Waterweg NV het pompstation. 
Dit is een uitzonderlijke situatie. Normaal vallen zo’n pompstations onder 
provinciaal beheer. Wanneer De Vlaamse Waterweg NV dit beheer zou wensen stop 
te zetten, zou de Provincie gedwongen kunnen worden dit over te nemen.

Ten gevolge van de Oosterweelverbinding zal er in de toekomst meer debiet 
toekomen op deze waterloop. Naar aanleiding hiervan heeft de dienst Integraal 
Waterbeleid ervoor gepleit de pompen te vervangen door een gravitaire afwatering. 
De haalbaarheid en veiligheid hiervan werd onderzocht met het hydraulisch model 
van de Palingbeek (in eigendom van Provincie Antwerpen). In een grondige 
scenarioanalyse werd aangetoond dat een vrije uitstroom via buizen bij laag tij, 
minstens even veilig of eigenlijk zelfs veiliger is dan een pompinstallatie. Het debiet 
dat via zo’n vrije uitstroom kan stromen is immers een veelvoud van het huidige 
pompdebiet. Door deze kunstmatige uitwatering te vervangen door een gravitaire 
uitwatering wordt bovendien een vismigratieknelpunt weggewerkt.

Om een nieuwe uitwateringsconstructie te bouwen werd een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Lantis, De Vlaamse Waterweg NV 
en de Provincie. Lantis is betrokken partij omdat voor de bouw van de 
Oosterweelverbinding de stroomcabine verplaatst moet worden die de huidige 
pompen van stroom voorziet. De door Lantis daarvoor gebudgetteerde middelen zal 
Lantis inbrengen in dit project. Ook De Vlaamse Waterweg voorziet de nodige 
middelen. Zij zijn niet alleen beheerder van het pompstation, maar ook aangeduid 
in het stroomgebiedbeheerplan (actie 8A_C_539) als trekker om een oplossing te 
zoeken voor het vismigratieknelpunt.



De samenwerkingsovereenkomst voor deze werken werd goedgekeurd door de 
deputatie in zitting van 8 oktober 2020. In die samenwerkingsovereenkomst is 
voorzien dat De Vlaamse Waterweg NV zal optreden als aanbestedende overheid.

Om geen vertraging te veroorzaken voor de Oosterweelwerken, is het essentieel 
dat de bouw van de gravitaire uitwatering uitgevoerd wordt in januari-maart 2021. 
De Vlaamse Waterweg NV heeft om die timing te halen de omgevingsvergunning al 
aangevraagd en verkregen. Zij zijn ook gestart met de aanbestedingsprocedure. Zij 
zullen daarvoor werken via een herhalingsopdracht (Art. 42 §1, 2° wet 
overheidsopdrachten 17/06/2016) voor een recent gelijkaardig werk (opdracht 
ARC-18-0071, bestek AZZ-18-0071). Als openbaar bestuur staan zij er garant voor 
dat de vigerende wetgeving inzake overheidsopdrachten correct toegepast wordt. 
De relevante stukken voor die aanbesteding zijn bijgevoegd in bijlage 
(oorspronkelijk bestek, meetstaat, goedkeuring voor hernieuwing van 
oorspronkelijk bestek).

De kosten voor de totale opdracht worden geraamd op circa 1 miljoen EUR 
(inclusief BTW). Het aandeel van de kosten ten laste van de Provincie Antwerpen is 
in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd als 1/3e van de totale kost, 
gelimiteerd tot een maximaal forfaitaire bijdrage van 333.333 EUR (incl. BTW).

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221.

Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen de hernieuwing door De Vlaamse Waterweg NV van hun bestaande 
opdracht ARC-18-0071, vast te stellen.

De documenten zijn bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd 5 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat een gravitaire uitwatering van de Palingbeek noodzakelijk is om 
de afwatering te verbeteren en de maatschappelijke kost van het pompstation te 
verminderen;

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

Gelet op het krediet voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het bestek voor de realisatie van een gravitaire uitwatering van 
de Palingbeek.

Beslist wordt om zowel het project, als de gekozen samenwerking principieel goed 
te keuren.

De kosten worden geraamd op 333 333,33 EUR, btw inbegrepen. 


