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Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 4/5 Provinciale overheidsopdrachten. Heist-op-den-Berg/Hallaar. 
Provinciaal groendomein De Averegten. Bouwen van een 
dienstenloods. 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 bouwen van een 
dienstenloods in het provinciaal groendomein De Averegten te Hallaar, Heist-op-
den-Berg. Dit ontwerp wordt aan uw raad voorgelegd ter goedkeuring. 

De hoofdingang van De Averegten is voorzien in de zuidzone van het domein, aan 
de Boonmarkt. De hoofdingang omvat een onthaalgebouw, een publieke parking en 
een dienstenzone met dienstenloods ter ondersteuning van de activiteiten voor het 
beheer van het domein. Het onthaalgebouw met de directe buitenaanleg, de nieuwe 
toegang vanaf de Boonmarkt met inbegrip van de nutsvoorzieningen en de 
dienstenzone (gedeeltelijk) werden reeds gerealiseerd.

Het ontwerp omvat de bouwwerken en technische installaties voor de dienstenloods 
dat zowel een opslagruimte voor klein materieel, als een tankplaats, een lokaal 
voor opslag van ontvlambare vloeistoffen en een stelplaats voor groot materieel 
voorziet.

In een volgende en laatste fase zal de publieke parking en de dienstenzone volledig 
worden aangelegd.

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

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.



SDG 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en 
moderne energie voor iedereen
SDG-subdoelstelling
7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de 
globale energiemix verhogen

SDG 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
SDG-subdoelstelling
12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen realiseren
12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in 
overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten

SDG 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van 
ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en 
landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt 
toe
SDG-subdoelstelling
15.1 Tegen 2030 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische 
en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder 
bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen 
van de internationale overeenkomsten

4. Procedurele vormvereisten

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

5. Financiële aspecten

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de werken.

De kostenraming bedraagt 468.948,15 EUR + 98.479,11 EUR (21 % btw) = 
567.427,26 EUR.

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het bouwen van een 
dienstenloods in het provinciaal groendomein De Averegten te Hallaar, Heist-op-
den-Berg, 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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