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Ter attentie van: 

mevr. Timmers Katrien dhr. Wim Haest 

gemeenteraadsvoorzitter algemeen directeur 

p/a NAC 

Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 15-05-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 23-05-2019  

             dossier natuurbeheerplan / MERontheffing Molenheide  

             behandelaar: Stijn Van Dingenen  

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Op 12 november 2018 keurde het College van Burgemeester en Schepenen 
de overheidsopdracht ‘opmaak natuurbeheerplan en bijbehorende MER-
ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide’ goed. Op basis van dit dossier 
dienden een aantal studiebureaus een offerte in voor het uitvoeren van deze 
opdracht. Uiteindelijk besliste het College op 1-04-2019 om de opdracht te 
gunnen aan MIECO bvba.  

Deze besluitname werd echter per direct aangevochten door het bedrijf 
Landmax bvba dat eveneens een offerte voor deze opdrachtuitvoering 
indiende. Na analyse van de argumenten die dit bedrijf aanhaalde, besliste het 
college op 29-04-2019 om de eerder gegunde opdracht bij MIECO bvba te 
verbreken en alzo de gunningsbeslissing in te trekken.  

Op basis van voornoemde feiten, willen wij als BUUR-fractie weten welke 
argumenten Landmax aanhaalde om de gunning aan te vechten. Aangezien 
het college besliste om de opdracht te verbreken, lijkt het aannemelijk dat de 
argumentatie van dit bedrijf effectief steek hield. In dat geval rest natuurlijk de 
vraag hoe het kan dat zo’n opdracht en gunning op deze manier verlopen is. 
Als fractie willen we ook weten hoe MIECO bvba reageerde op deze 
verbreking en of zij mogelijk aanspraak maken op een compensatievergoeding 
hieromtrent.  

Feit is ook dat de stopzetting er vandaag voor zorgt dat deze opdracht niet 
uitgevoerd wordt. Is het bestuur zinnens om deze opdracht opnieuw uit te 
schrijven? Hoe gaat men verder om met dit gegeven en welke impact heeft dit 
gebeuren op de verdere ontwikkeling van het Wild- en Wandelpark, waarbij 
het omgevormd wordt tot een open natuurpark met landduinen en heide.  
 

Graag vernemen wij een antwoord op deze vragen op de komende 
gemeenteraad.  

Onze dank alvast, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  

 



 
  


