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Project 20616

RWZI Menen (Fase 2)

Bekken:
Zone:

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

Zuiveringsgebied:

Menen

Gemeente

Menen

Arrondissement:

Kortrijk

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Studieprojecten

Aard:

RWZI/KWZI

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2012-2016 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
Het voorstel van Aquafin stelt volgende.
Momenteel verwerkt de installatie 6Q14 biologisch van 66.000 IE. Voor de huidige belasting voldoet de RWZI aan de normen voor
nutriëntverwijdering.
De verwachte eindbelasting van de installatie na uitvoering van de bovengemeentelijke en gemeentelijke projecten evenals de
zoneringsplannen bedraagt (volgens actueel projectvoorstel AQF) circa 89.600 IE. Om 6Q14 van deze belasting te kunnen zuiveren dient de
RWZI uitgebreid te worden.
Verdere verwerving van kennis over het zuiveringsgebied en het opstarten en verkrijgen van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
Het RUP is nodig omwille van het verwerven van bijkomende gronden voor de inplanting van extra NBT's.

Randvoorwaarden bij de uitwerking van de opgedragen studie
→

Volgende items :
het noodzakelijke RUP nodig voor de verwerving van bijkomende gronden wordt opgestart;

→
→
→
→

de inmiddels opgestarte eigenaarschapsstudie kennis en informatie zal opleveren welke moet vertaald worden naar het project
toe;
aandacht te hebben voor de verdunning want sinds 2010 is de verdunning verhoogd (cfr DIVA) en moet dit meegenomen
worden als aandachtspunt in de voormelde eigenaarschapsstudie;
verder werk te maken van de contractaanpassing met de Fransen

Randvoorwaarde na bereiken van consensus over de opgedragen studie
→

Nadat consensus is bereikt over het resultaat van de uitgevoerde studie en de (eventuele) verdere voortgang van dit project, dient dit
project bij een volgende RMP-opmaak opnieuw geprioriteerd te worden met het oog op een eventuele - al dan niet prioritaire - opname
op het betrokken Rollend Meerjarenprogramma.
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Motivatie voor de opname van dit studieproject op het programma 2020
Ecologische meerwaarde
→

De uitbreiding van de installatie zal ervoor zorgen dat de alsmaar toenemende vuilvracht gepast kan worden verwerkt en dezelfde
prestaties als heden kunnen gehandhaafd blijven.
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