
1. Organisatie raad van bestuur via digitale procedure n.a.v. COVID-19 – Goedkeuring.

2.

INFRA

3. Aanvraag tot deelneming.
-

4. Goedkeuring ontwerp.
a)

b) Project nr. C-09-002 - Bouwen en inrichten van een tijdelijke opslagplaats te Brecht.

5.

-

6. Gunning na open procedure.
-

OPERATIES

7.
-

Projectnr. C-19-077 - Het beschikbaar stellen van elektrisch vermogen en het leveren van 
elektrische energie met bijhorende dienstverlening - Periode 2021-2023.

Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
Project nr. P-15-006 - WPC Grobbendonk - Sloop gebouwen en uitvoering 
asfalteringswerken (deelprojecten P-15-006 en P-16-006).

Datum bekendmaking : 24 juni 2020
De besluiten in deze lijst kunnen geraadpleegd worden op eenvoudig verzoek. Hiervoor kan contact 
genomen worden met Pidpa per e-mail op directiesecretariaat@pidpa.be of per telefoon op 
Tegen de besluiten in deze lijst kan klacht ingediend worden bij de toezichthoudende overheid (Vlaamse 
Regering).

De raad van bestuur keurt de digitale procedure goed.

Besluiten 1 raad van bestuur 19 juni 2020
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (15 mei 2020).

Project nr. C-20-076 - Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie - Ontwerp en 
verwezenlijking.

Project nr. C-20-014 - Raamovereenkomst voor de uitvoering van IBA's - Intensief systeem.

Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging.

De raad van bestuur keurt het verslag goed.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het project wordt gegund.

Project nr. P-18-011 - WPCG Westerlo – Waterwinning Vorst 1, Vorst 2, Herselt, Olen en 
Westerlo  – Renovatiewerken aan diverse watervangputten. 

1 Met unanimiteit, wanneer geen individueel stemgedrag expliciet wordt vermeld.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.



SALES, MARKETING & INNOVATIE

8. Aanvraag tot deelneming.
-

FINANCE - ICT - AANKOOP

9. Aanvraag tot deelneming.
- Project nr. C-20-022 - Raamovereenkomst voor PVC-buizen en -hulpstukken.

LABO

10. Businessplan labo - Principiële goedkeuring.

COMMUNICATIE, FACILITIES EN HIDRODOE

11. Stopzetting procedure - Kennisgeving.
-

CORPORATE

12. Droogteproblematiek - Kennisgeving.

VARIA

13. - Vastleggen extra vergadering van de raad van bestuur.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

Project nr. C-21-002 - Raamovereenkomst voor het leveren van digitale watermeters - 
Periode 2021-2022.

De raad van bestuur besluit tot de stopzetting van de aanbestedingsprocedure van project                  
nr. C-18-036.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

De raad van bestuur legt een extra vergadering van de raad van bestuur vast op 8 juli 2020 om           
14 uur.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

De raad van bestuur hecht haar principiële goedkeuring aan het “Businessplan Labo” en geeft 
opdracht aan de directeur-generaal om het voorliggende voorstel verder uit te werken en de 
nodige gesprekken met de betrokken partijen op te starten. 

Project nr. C-18-036 - Raamovereenkomst voor het leasen van voetuigen en het 
operationele wagenparkbeheer - Stopzetting procedure.


