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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/3 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Plantijn 
Hogeschool, campus Lange Nieuwstraat. Archieftoren. 
Vervanging koelmachines. Ontwerp. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet.

2. Juridische context

Artikel 41, §1, 2° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

3. Feitelijke context en verantwoording

Het departement Logistiek heeft een ontwerp gemaakt voor het vervangen van de 
koelmachines in de Archieftoren van de campus Lange Nieuwstraat van de Plantijn 
Hogeschool te Antwerpen.

Het bestek werd opgemaakt door het departement Logistiek in samenwerking met 
de ontwerper Atelier-T te Leuven.

Dit ontwerp wordt aan uw raad voorgelegd ter goedkeuring.

Het ontwerp omvat het vernieuwen van een koelmachine en zijn regeling die zorgt 
voor de koeling van de AP Hogeschool en archief (van Provincie en VAI) van de 
boekentoren.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking vast te stellen.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

SDG 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder 
levenslang leren voor iedereen
SDG-subdoelstelling



4.3 Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot 
betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip 
van de universiteit
4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor 
kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, 
geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen

SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische 
groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
SDG-subdoelstelling
8.2 Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, 
technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op 
sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren

SDG 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en 
duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
SDG-subdoelstelling
9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige 
infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende 
infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het 
menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor 
iedereen
9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om 
hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij 
het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke 
technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie 
ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden

SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam
SDG-subdoelstelling
11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de 
wereld te beschermen en veilig te stellen

SDG 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact 
te bestrijden
SDG-subdoelstelling
13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, 
strategieën en planning

4. Procedurele vormvereisten

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 april 2021.

5. Financiële aspecten

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien.



De kostenraming van deze werken bedraagt 149.209,80 EUR excl. btw.

1/3 van dit bedrag is ten laste van de Provincie Antwerpen: 49.736,60 EUR + 
10.444,69 EUR (21% btw) = 60.181,29 EUR
2/3 van dit bedrag wordt betaald door AP Hogeschool Antwerpen: 99.473,2 EUR + 
5.968,39 EUR (6% btw) = 105.441,59 EUR

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het vervangen van de 
koelmachines in de Archieftoren van de campus Lange Nieuwstraat van de 
Plantijn Hogeschool te Antwerpen, opgemaakt door het departement Logistiek, 
en stelt als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast.
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