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 21668V

Rioleringswerken Baantveld lot 2 (Eikenstraat, Drijhoek, Dr. Peetersstraat,
Elsum, Tulpenstraat, en deel van Meidoornstraat, Velleke )

Bekken:
Zone:

Nete
GROTE NETE VAN MONDING MOL NEET (excl) TOT MONDING GROTE LAAK (excl)

Zuiveringsgebied:

Geel

Gemeente

Geel

Arrondissement:

Turnhout

Provincie:

Antwerpen

Klasse:

Tenlastename door het Vlaams Gewest van de invulling van het gestelde voorbehoud in speciale
beschermingszones

Aard:

Gemeentelijke riolering

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd initieel door Geel als subsidiedossier aangevraagd en maakt het voorwerp uit van het voorbehoud bij een opgedragen
bovengemeentelijk project. In het kader van het Lokaal Pact wordt het (geheel of deels, zie doelstelling/opdrachtscenario) door het Vlaams
Gewest ten laste genomen via het Aquafin investeringsprogramma.
→

A214053

[GEEL] Rioleringswerken Baantveld Lot 2 (Eikenstraat, Drijhoek, Dr. Peetersstraat, Elsum, Tulpenstraat)

Doelstelling
Afkoppeling en buffering hemelwater.

Opdrachtscenario
Aanleg van een gescheiden riolering in de Eikenstraat, Drijhoek, Dr. Peetersstraat, Elsum, Tulpenstraat, Meidoornstraat en Velleke.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

5.070.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
5.070.000,00 euro

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Uitvoering af te stemmen op de uitvoering van Aquafin-project 21668.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Voor de Dr Peetersstraat dient er nog bekeken worden wat er allemaal op aangesloten is. Indien deze streng een bovengemeentelijk
karakter heeft dient na uitvoering van dit gedeelte het beheer bij AQF te behouden blijven.

→

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

Vlaamse Milieumaatschappij – Ecologisch Toezicht
Aangemaakt op 5 april 2019
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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

→

Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het speerpuntgebied Grote Nete I.

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).

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water,
Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn
Dit gemeentelijk project maakt het voorwerp uit van het voorbehoud gesteld bij het Aquafin-project 21668 - 'Sanering lozingspunt
Drijzillen', en voldoet aan de criteria voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma binnen de Lokaal Pactcategorie 6. 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.
De tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel ook het herstel van de wegenis in oorspronkelijke toestand. Eventuele
verfraaiingswerken (herinrichting wegenis, fietspaden, ...) blijven ten laste van de gemeente.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = Geel

→

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 = Goedgekeurd voorontwerp
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