MOTIVATIEFICHE

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

Project 20739U

Collector Kouterkesbeek: fase 1 - van Bruisbeke tot IJshoutestraat:
uitbreiding RWA & buffering

Bekken:
Zone:

Bovenschelde
MOLENBEEK/KOTTEMBEEK

Zuiveringsgebied:

Sint-Lievens-Houtem - Bavegem

Gemeente

Sint-Lievens-Houtem

Arrondissement:

Aalst

Provincie:

Oost-Vlaanderen

Klasse:

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

Aard:

Gemeentelijke riolering

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2020-2024 door VMM gedefinieerd op vraag van de provincie.

Doelstelling
Aanleg van een RWA-leiding in de Mgr. Meulemanstraat tussen Bruisbeke en de Kousmakerbeek. Uitbouw van de buffering nodig voor project
20739. Enerzijds langs de Kouterkensbeek en anderzijds langs de Kousmakerbeek.

Opdrachtscenario
Voor dit project is reeds een technisch plan ingediend. Het voorkeurscenario is het scenario waarvoor bij de bespreking van het technisch plan,
consensus zal worden bereikt.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

624.635,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
624.635,00 euro

Deze kostprijsraming is een raming op het niveau van een uitgewerkt technisch plan (basis = ingediend, maar nog niet goedgekeurd technisch
plan).

Aannames bij het definiëren van dit project
→

Er wordt aangenomen dat de bestaande gemengde leidiing in de Mgr. Meulemanstraat geschikt is voor hergebruik als DWA-leiding. Dit
zal nagegaan worden door middel van een camera-onderzoek.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Het scenario zoals uitgewerkt in de opdrachtfiche is het scenario volgens het TP20739 dd. 16/07/2018. Dit scenario kon niet worden
aanvaard door het Departement Landbouw en Visserij Oost-Vlaanderen. Er moet daarom een ander scenario worden uitgewerkt.
Hiervoor werden reeds suggesties gedaan door de Provinciale Dienst Waterlopen Oost-Vlaanderen.

→

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

Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
Ecologische meerwaarde
→

Het hemelwater van de afgekoppelde verharde en onverharde oppervlakken binnen project 20739 worden gescheiden afgevoerd en
gebufferd vooraleer er op de beek wordt geloosd.

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
Dit project betreft een uitbreiding op project 20739 en beoogt de aanleg van aanleg van de bijkomende RWA-strengen en buffering
die niet in de OP-opdracht zaten en voldoet aan de criteria voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma binnen
de Lokaal Pact-categorie 4. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen zal de studie- en
investeringskost voor uitvoering van dit project via Aquafin door het Gewest ten laste genomen worden. 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 = TMVW (Farys)

→

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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