OPDRACHTFICHE

Investeringsprogramma 2022-2026
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 4 februari 2022

Project 101194

Verplaatsing collectoren i.k.v. Leiewerken deel A

Bekken:
Zone:

Leie
LEIE VAN MONDING DOUVEBEEK (excl)TOT MONDING GELUWSEBEEK (excl)

Zuiveringsgebied:

Menen

Gemeente

Menen

Arrondissement:

Kortrijk

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Projecten ter optimalisatie van de bestaande zuiveringsinfrastructuur (bv afkoppeling oppervlaktewater,
uitbouw berging, ...)

Aard:

Optimalisatieproject

Investeringsjaar:
Status:

2022
Ontwerp

Projectdefinitie
Herkomst van het project
De Vlaamse Waterweg plant de aanleg van een nieuwe fietsersbrug over de Leie in Menen, en dit in het kader van de verbreding van de Leie
bij de doortocht Menen. Een collector van Aquafin is gelegen langs het jaagpad aan de noordzijde van de Leie en is een toevoer voor de RWZI
van Menen. Deze collector vormt een conflict met de nieuwe paalfundering noodzakelijk voor de fietsersbrug, en zou bijgevolg moeten
verplaatst worden.
Deze verplaatsing werd door Aquafin aangebracht op het Permanent Overleg van 25 augustus 2020. Aquafin gaf tevens aan dat In een
aansluitende fase nog meerdere collectoren zouden moeten verplaatst worden via het OP-budget. VMM kon technisch akkoord met het voorstel
voor dit project, maar gaf – na contactname met de Vlaamse Waterweg – aan dat er mogelijkheid zou zijn tot (Europese) subsidie-aanvraag.
Vervolgens werden diverse voorbereidende besprekingen gehouden met de stad Menen en met de Vlaamse Waterweg, waarop naast de
mogelijke subsidiëring vanuit Europa ook de diverse mogelijke scenario’s aan bod kwamen. Op het Permanent Overleg van 24 november 2020
besliste het Overleg akkoord te gaan met de opname (als voorafname) van dit project op het OP 2022, en kreeg Aquafin ook de opdracht om in
overleg met de Vlaamse Waterweg een subsidieaanvraag op te maken. Aquafin kreeg de opdracht het technisch plan vervroegd op te dragen
en hierbij verder af te stemmen met de stad Menen, teneinde met de beschikbare middelen van de stad Menen bij de uitwerking van het
voorliggende scenario een zo maximaal mogelijk invulling te komen én een groter rendement te geven, onder meer naar een klimaatbestendig
ontwerp toe.

Doelstelling
Het deel A betreft de werken die gelijktijdig met de Vlaamse Waterweg moeten worden uitgevoerd.

Knelpunten die in het kader van het project 101194 dienen gesaneerd te worden:
→

4029 - Ingebuisde gracht op collector 95545 te Menen.
-> Mogelijke oplossing: Kwaliteit leiding onderzoeken en zonodig actie ondernemen.

Opdrachtscenario
Aan de noordzijde: pompstation & persleiding in de Rijselstraat, vervolgens gravitair
Aan de zuidzijde: aansluiting bestaand pompstation Westkaai, waarna gravitair via Grensstraat, Demeystraat, Rijselstraat en vervolgens via een
nieuwe weg/kaai ten zuiden van de Oostkaai tot aan de bestaande siffon

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

4.888.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

3.930.000,00 euro
958.000,00 euro

Vlaamse Milieumaatschappij – Regisseur van de waterketen – Dienst Saneringsinfrastructuur
Aangemaakt op 14 februari 2022
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2022-2026 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 4 februari 2022

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Leiewerken Menen
→

Instantie(s): de Vlaamse Waterweg

→

Timing: 2021 en volgende

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Via de Vlaamse Waterweg zullen voor deze rioleringswerken - die nodig zijn om de Leie te verbreden - Europese subsidies
aangevraagd worden in het kader van de verbredingswerken aan de Leie. Het eventuele toegekende bedrag zal pas in latere fase van
het project gekend zijn.

→

Zie ook 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel!

Beoogde resultaten na uitvoering van het project
Project 101194
−

(bijkomend) aangesloten vuilvracht

0

IE

+ aansluitwijze
−

wijziging aangesloten verharde oppervlakte

−

wijziging aangesloten onverharde oppervlakte

−

wijziging berging

−

wijziging continu parasitair debiet

(+/-)
(+/-)

(+/-)

-40.000

m²

+0

m²

+0

m³

+0

m³/dag

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022
Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022
Het project 101194 wordt voorgesteld voor opname op het OP 2022 teneinde te voldoen aan opgelegde verplichtingen (verplichte
verplaatsingen, machtigingen, vergunningen, eisen door derden, vonnissen, …).

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met
projecten van derden
→

De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van derden (zie
hoger).

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak
met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur
Aangezien door de stad Menen samen met AZ Delta reeds een gemeentelijk afkoppelingsproject heeft gedefinieerd, is het Vlaams
Gewest bereid om de aanleg van de RWA-ontsluitingsleiding - die strikt genomen een gemeentelijke opdracht is - in het kader van
het Lokaal Pact ten laste te nemen.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = Menen

→

De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafininvesteringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie
van het project. De gebruiksovereenkomst (= voorwaarde voor effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact) werd reeds
ondertekend.

→

Overdrachtmoment = Aanvang project
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