
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 oktober 2020

Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 3/9 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Aanleg vispassage 
Molenbeek A.8.06  en inrichting vijvers Krabbels te 
Zandhoven. Verrekening 1. Goedkeuring.

Uw raad keurde op 28 februari 2019 het bestek DWPR-2017-0013-UI01-OVHO01 
en de wijze van gunnen goed voor de aanleg van een vispassage in de Molenbeek 
A.8.06 en de inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven.

In zitting van 20 juni 2019 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan bvba 
L Van Raak uit Weelde voor een bedrag van 278.364,64 EUR, btw inbegrepen.

Door de dienst Integraal Waterbeleid werd verrekening 1 opgemaakt voor een 
bedrag van 64.976,52 EUR, btw inbegrepen.

Verantwoording
Deze verrekening is noodzakelijk omdat na realisatie van de 9 vistrappen het 
peilverschil aan de meest stroomafwaartse drempel te groot bleek en er nog 
4 bijkomende trappen noodzakelijk zijn om vismigratie mogelijk te maken. Tijdens 
de uitvoering van de verschillende vistrappen bleek er ook een grotere hoeveelheid 
slib aanwezig dan bij aanbesteding was ingeschat. Als resultaat hiervan diende er 
meer slib verwijderd te worden en zijn er vervolgens meer breuksteen en 
perkoenpalen nodig. Verder was in de aanbesteding voorzien om een brug uit te 
voeren als een eenvoudige betonplaat op de bestaande landhoofden. Er bleek 
echter meer veen aanwezig en een extra sondering gaf aan dat de brug best achter 
de bestaande gemetselde landhoofden werd aangezet via een fundering op holle 
palen. De verrekening omvat dus alle posten die nodig zijn om de wijziging aan de 
brug te realiseren en af te werken.

Daarnaast zijn nog een aantal bijkomende werken noodzakelijk:
 Een deel van de reeds geplaatste kokosdoek werd beschadigd door 

aanwezige ganzen. Deze moeten hersteld worden.
 Om de afgewerkte oever van de Molenbeek te beschermen, wordt op vraag 

van de eigenaar de oever ingezaaid met een eenjarig grasmengsel.
 De uitlaat van vijver 8 dient nog voorzien te worden van een rooster om te 

vermijden dat deze verstopt zou geraken.

Een gedeelte van de verrekening is opgebouwd aan de hand van posten die reeds 
aanwezig zijn in het aanbestedingsdossier. De andere posten werden nagekeken 
door de leidend ambtenaar en werden aanvaard.



Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een subsidie toegekend voor een deel 
van deze werken. De dienst Integraal Waterbeleid zal trachten om een deel van de 
extra kosten (44.000 EUR) nog in te brengen in dit subsidiedossier. Mits 
goedkeuring is de restfinanciering van de provincie maar 20% (=8.800 EUR).

In functie van deze verrekening zal er een extra uitvoeringstermijn toegekend 
worden van 15 werkdagen.

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer 
meerjarige bestelling 2020015898.

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 1 voor een 
bedrag van 64.976,52 EUR, btw inbegrepen.

De documenten werden bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Gelet op het in de vergadering van 28 februari 2019 goedgekeurde bestek voor de 
aanleg van een vispassage in de Molenbeek A.8.06 en de inrichting van de vijvers 
Krabbels te Zandhoven;

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

Jaar Bedrag Krediet beschikbaar Totaal incl. wijzigingen 
in aanvraag

2020 64.976,52 160.086,26 4.324.887,55
2021 0,00 902.355,61 3.490.000,00
2022 0,00 3.212.958,48 3.500.000,00
2023 0,00 3.485.859,42 3.500.000,00
2024 0,00 3.490.484,56 3.500.000,00
2025 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
totaal 64.976,52 14.751.744,33 21.814.887,55

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 1, over de aanleg van de vispassage in de 
Molenbeek A.8.06  en de inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven, 
opgedragen aan bvba L Van Raak uit Weelde voor een bedrag van 64.976,52 EUR, 
btw inbegrepen.

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer 
meerjarige bestelling 2020015898.




