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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 101288 Riolering Zandstraat opwaarts Bagoniebeek - gemeentelijk aandeel 

 

Bekken: Gentse Kanalen 

Zone: MOERVAART VAN MONDING OVERLOOPBEEK (excl) TOT MONDING OOSTVAART (incl) 

Zuiveringsgebied: Stekene 

Gemeente Sint-Gillis-Waas 

Arrondissement: Sint-Niklaas 

Provincie: Oost-Vlaanderen 

Klasse: Tenlastename door het Vlaams Gewest van gemeentelijke rioleringsprojecten gecombineerd met werken van 
bovenlokale overheden 

Aard: Gemeentelijke riolering 

Investeringsjaar: 2022 

Status: Goedgekeurd voorontwerp 

 

Projectdefinitie 

Doelstelling 

Dit project houdt de bovengemeentelijke ten laste name in van het gemeentelijke aandeel bij de collector Zandstraat, in de gewestweg, en 
voorziet de aanleg van een optimaal gescheiden stelsel tot de aanzet van de collector. 

Te saneren clusters 

Te saneren 
groene clusters 

Orde 
Te saneren woningen 

onmiddellijk toekomstig 

132-5004 langsheen het tracé 40 40 
 

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan: 

→ GUP-46020-400 (GUP-prioriteit = 2) 

Opdrachtscenario 

Het meest noordelijk deel van de Zandstraat: van Heerbaan tot Bagoniebeek. 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 400.000,00 euro waarvan op regulier budget:     0,00 euro 

   budget lokaal pact:  400.000,00 euro 

Deze kostprijsraming is gebaseerd op het 'informeel' goedgekeurd voorontwerp van het GIP-dossier, dat voor voorliggend project als 
goedgekeurd technisch plan beschouwd wordt. 

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

project 21891 - Sint-Gillis-Waas - Collector Zandstraat 

→ Instantie(s): Aquafin 

Heraanleg Zandstraat N403 

→ Instantie(s): Agentschap Wegen & Verkeer 

→ Timing: 2023 

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project 

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



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 
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Beoogde resultaten na uitvoering van het project 

 Project 101288 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 101 IE 

 2DWA 

− wijziging aangesloten verharde oppervlakte (+/-)  +0 m² 

− wijziging aangesloten onverharde oppervlakte (+/-)  +0 m² 

− wijziging berging  +0 m³ 

− wijziging continu parasitair debiet (+/-)  +0 m³/dag 

 

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022 

Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022 

Naast de verdere planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur (= basisinspanning) in dit gebied, is het opnemen van het project 101288 
op het ter uitvoering op te dragen OP 2022 vooral noodzakelijk om het rendement te waarborgen en/of om vertraging te vermijden van een 
ander, reeds eerder aan Aquafin ter uitvoering opgedragen project. 

Ecologische meerwaarde 

→ De sanering van de bovenloop van de Bagoniebeek, en de aanlevering van die vuilvracht naar de aanzet van de collector (pompstation). 
Vervolgens kan de waterloop worden afgekoppeld van de riolering en geherwaardeerd. 

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 Aquafin (zie 
hoger). 

→ 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 investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen 

Dit project betreft de aanleg van gemeentelijke rioleringsinfrastructuur in het tracé van door het Agentschap Wegen & Verkeer 
geplande werken. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen is het Gewest bereid de 
investeringskosten voor uitvoering van dit project ten laste te nemen. (Voor een eventuele (gedeeltelijke of volledige) tenlastename 
van de studiekosten wordt verwezen naar vermelde overeenkomst.) De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder 

verbindt er zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren. 

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin 

→ Gemeentelijke saneringsplichtige = Sint-Gillis-Waas 

→ De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-
investeringsprogramma, 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 = Goedgekeurd voorontwerp 

→ Relevante beslissingen ambtelijke commissie voor betrokken dossier 

GIP-project Datum AC Beslissing AC 

17620 8/09/2020 Te hernemen 

17620 12/01/2021 Goedgekeurd OF1 

 

 

 


