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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/8 Vastgoed. Brasschaat. Donkse Beek (A.3.05). Overdracht 
gemeentelijk retentiebekken langs de Van Hemelrijcklei aan 
de provincie Antwerpen. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005

2. Juridische context

- Decreet Integraal Waterbeleid d.d. 18 juli 2003
- Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen 

door lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende diensten

3. Feitelijke context en verantwoording

Op 9 mei 2014 heeft de Vlaamse Regering een definitieve beslissing genomen rond 
de eerste fase van de interne staatshervorming doorbraak 63. Het betreft de 
aanpassingen tussen de bestaande 1ste, 2de en 3de categorie waterlopen. Voor de 
provincie betekent dit sinds 1 juli 2014 een verdubbeling van het aantal waterlopen 
in haar beheer, nl. 2.400 km.

Ook bij de gemeente Brasschaat werden er naar aanleiding van deze oefening een 
aantal waterlopen heringedeeld van 3de categorie naar 2de categorie. Een van deze 
waterlopen is de Donkse beek.

Langs de Donkse beek ligt een retentiebekken op grond die eigendom is van het 
OCMW van Brasschaat. Dit retentiebekken is gelegen tussen de kruising van de Van 
Hemelrijcklei en Prins Kavelhof, op het perceel kadastraal gekend als Brasschaat, 
4de afdeling, sectie D, nr. 8n6. De kadastrale oppervlakte van dit perceel is 
972 m².

Aangezien de provincie beheerder is geworden van de Donkse beek, is het logisch 
dat de provincie nu ook eigenaar wordt van het perceel waarop het retentiebekken 
is gelegen. Daarom besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW 
van Brasschaat op 28 juni 2017 om de grond en het onderhoud van dit bekken over 
te dragen aan de provincie Antwerpen.

De overdracht van het retentiebekken en de grond aan de provincie gebeurt 
kosteloos.



De notariskosten worden gedragen door de provincie.

Het bodemattest is blanco.

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.

SDG 6. Schoon water en sanitair
SDG-subdoelstelling 
6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, 
met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen
SDG-subdoelstelling
11.5 Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk verminderen en in 
aanzienlijke mate de rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands 
product terugschroeven dat veroorzaakt wordt door rampen, met inbegrip van 
rampen die met water verband houden, waarbij de klemtoon ligt op het 
beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties

4. Procedurele vormvereisten

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

5. Financiële aspecten

De overdracht gebeurt om niet.

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 
voor het beheer van de Donkse beek te Brasschaat, hecht de provincieraad 
goedkeuring aan de kosteloze overdracht door het OCMW van Brasschaat aan de 
provincie Antwerpen van het gemeentelijk retentiebekken gelegen tussen de 
kruising van de Van Hemelrijcklei en Prins Kavelhof te Brasschaat, ten kadaster 
gekend als Brasschaat, 4de afdeling, sectie  D, nummer 8n6 en 972 m² groot.


