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Investeringsprogramma 2020-2024
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Project 20235

Collector L.A.R. langs Paalbeek

Bekken:
Zone:

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

Zuiveringsgebied:

Menen

Gemeente

Menen

Arrondissement:

Kortrijk

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Te programmeren projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen
bijkomende vuilvracht) door andere instanties

Aard:

Collector

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2015-2019.

Doelstelling
Het project beoogt de aansluiting van de transportzone LAR op het collectorenstelsel van Rekkem. De stad dient in de transportzone zelf een
gescheiden stelsel te voorzien. Er zal hiermee zo'n 208 IE worden aangesloten.

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-34027-022 (GUP-prioriteit = 12)

→

GUP-34027-030 (GUP-prioriteit = 12)

Opdrachtscenario
Scenario Aqf: het pompstation werd verplaatst tot in de cluster ter hoogte van kruispunt Grote Kruisstraat/Lar. Vanaf dit punt vertrekt een
persleiding - directional drilling onder de Geallieerdenlaan - naar Brun Cornet. Vanaf daar start de gravitaire afvoer via de Grote Weg tot aan de
bestaande collector 20234.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

751.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:

443.000,00 euro

budget lokaal pact:

308.000,00 euro

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)
Doel/voorwerp van het voorbehoud
aansluiten kwalitatieve vuilvracht

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

Saneren van de transportzone LAR.
In de gehele transportzone moet een gescheiden stelsel worden aangelegd.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 20235 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin
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dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken
projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd!
Bijkomend noodzakelijk uit te voeren engagementen / acties i.h.k.v. het voorbehoud

Actor

Actie

Gemeente

Aanleg van een gescheiden stelsel in de industriezone L.A.R. (zonder GIPsubsidies)

Deadline

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Er dient rekening gehouden te worden met de reeds uitgevoerde studie van de sanering van de LAR.

→

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

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
Ecologische meerwaarde
→

De prioriteit volgens het GUP heeft slechts een score 12. Echter op vandaag wordt er ook heel wat afvalwater van de industrie op deze
beek geloosd. Net afwaarts de LAR bevindt er zich een zeer zwaar vervuild provinciaal bufferbekken. Vanaf de kruising met de
Dronckaertstraat stroomt de Palingbeek langsheen natuurgebied. Daar bedraagt de BBI van de waterloop slechts 5 (2008). De
uitvoering van de collector 20234 heeft wel voor een verbetering gezorgd (voorheen BBI 2), maar de sanering van de LAR én van de
Paradijswijk, Purgatoire en l'Echauffourée zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de Palingbeek te kunnen verbeteren. Deze laatste is het
reeds lang opgedragen OP 22622.

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 wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het
gestelde voorbehoud.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename ingevolge het verschuiven van het overnamepunt
Het project 20235 is deels gelegen in een donkergroene cluster, en dit vanaf het overnamepunt t.h.v. N58, en is dus eigenlijk een
gemeentelijke opdracht. Aangezien echter ter hoogte van het Grote Kruisstraat/Larstraat een vuilvracht groter dan de
omslagwaarde is gecentraliseerd, is het Vlaams Gewest bereid dit project in het kader van het lokaal pact als voorafname op de
vastlegging van het definitieve overnamepunt ten laste te nemen.
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