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 21989

PS + PL Roeselarestraat

Bekken:
Zone:

Dender
DENDER VAN MONDING MOLENBEEK/PACHTBOSBEEK (excl) TOT MONDING MOLENBEEK/WOLFPUTBEEK
(excl)

Zuiveringsgebied:

Sint-Antelinks

Gemeente

Herzele / Ninove

Arrondissement:

Aalst

Provincie:

Oost-Vlaanderen

Klasse:

Buitengebied - Projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen
bijkomende vuilvracht) door andere instanties

Aard:

Pompstation en persleiding

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2020-2024 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
Dit project saneert een lozing van 160 IE, op de grens met het zuiveringsgebied Sint-Antelinks en Ninove. Hierbij wordt het lozingspunt in de
Kabbeek gesaneerd.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
143-10
143-14
143-17
143-19
143-2
143-20-3
143-6

Orde
langsheen het tracé
langs opwaarts gelegen
langs opwaarts gelegen
langs opwaarts gelegen
langs opwaarts gelegen
langsheen het tracé
langs opwaarts gelegen

straten
straten
straten
straten
straten

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
11
21
20
22
2
2
1
1
2
2
45
45
51
74

Knelpunten die in het kader van het project 21989 dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij
Aquafin, hetzij de gemeente, ...):
→

4956 - te Roeselarestraat (verantwoordelijke infrastructuur = Onbekend)

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

GUP-41027-020 (GUP-prioriteit = 5)

Opdrachtscenario
Vanaf woning met huisnummer 14 in de Roesalarestraat richting pompstation thv de Kabbeek om dan via persleiding via de Cyriel Prieelstraat
aan te sluiten op de bestaande collector in de Huigeveldstraat. Naast de persleiding wordt er in de Cyriel Prieelstraat een gescheiden stelsel
aangelegd, waarvan de DWA aansluit op het geplande pompstation in de Roeselarestraat.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

2.246.648,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:
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1.674.500,00 euro
572.148,00 euro
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Aannames bij het definiëren van dit project
→

De buffering van de onverharde oppervlaktes is niet ten laste van Aquafin, enkel de mogelijks verharde oppervlakte kan in rekening
worden gebracht.

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

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

- Teneinde geen parasitair water aan te sluiten richting KWZI is de aanleg van een RWA in Mutsaardstraat t.h.v.
48 t.e.m. 52 noodzakelijk,zodat de afstromende onverharde oppervlakten worden afgekoppeld van de bestaande
riolering en deze rechtstreeks op de beek worden aangesloten (KP 17.273).
- Bij camera-inspectie werden enkele gebreken vastgesteld in het opwaartse stelsel. Deze dienen door de rioolbeheerder door
middel van plaatstelijke opbraak en herstel te worden opgelost.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 21989 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin
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

Deadline

VMW

Oplossen van enkele - bij camera-inspectie in het opwaartse stelsel
vastgestelde - gebreken (door middel van plaatstelijke opbraak en herstel)
aanleg van een RWA in Mutsaardstraat t.h.v. 48 t.e.m. 52 [zodat de
afstromende onverharde oppervlakten worden afgekoppeld van de
bestaande riolering en deze rechtstreeks op de beek worden aangesloten
(KP 17.273)]

oplevering

VMW

oplevering

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

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

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
Ecologische meerwaarde
→

Dit project saneert huishoudelijke vuilvracht die lnog losst in de Kabbeek in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De Kabbeek
stroomt 1,2 km stroomafwaarts langs een gepland wachtbekken (provinciaal + gemeentelijk). De Kabbeek, die als deelfunctie natuur
heeft i.k.v. de beleidsvisie herstel waterlopen, stroomt 2 km voorbij de Roeselarestraat door VEN-gebied (De Vallei van de Beverbeek
(Muilem) & Duivenbos). Bovendien ligt het lozingspunt t.h.v. een biologisch zeer waardevol biotoop (Eutroof moerasbos en -struweel:
alluviaal essen-olmenbos). Het gaat om nog om één van de laatste grote saneringsprojecten in het Denderbekken.

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.

Overige elementen
→

Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van de aanleg van dienstrioleringen en/of wachtaansluitingen
Reeds bij de opdracht van het project 21989 is duidelijk dat er in het tracé van de geplande persleiding ook gemeentelijke
dienstrioleringen dienen aangelegd te worden. In het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, zal het Vlaams Gewest ook dit
gemeentelijk aandeel ten laste nemen op voorwaarde dat na uitvoering van het project deze gemeentelijke dienstrioleringen door
de rioolbeheerder in beheer worden genomen.
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Deze bijkomende tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel (tenzij andere afspraken) ook het herstel van de wegenis
in oorspronkelijke toestand. Eventuele bijkomende voorzieningen (herinrichting wegenis, fietspaden, …) zijn niet in deze
bijkomende tenlastename vervat en blijven ten laste van de gemeente.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = VMW (de Watergroep)

→

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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