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 22193

Afkoppeling Kruishoutemseweg - Paterswegel

Bekken:
Zone:

Leie
GAVERBEEK VAN MONDING HOOIBEEK (incl) TOT MONDING IN OUDE LEIEARM

Zuiveringsgebied:

Waregem

Gemeente

Waregem

Arrondissement:

Kortrijk

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Te programmeren projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (bijk. vuilvracht &
afkoppeling) door andere instanties

Aard:

Afkoppeling

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2009-2013 door Aquafin voorgesteld maar werd door VMM bijgestuurd.
→

Het initële projectvoorstel van Aquafin werd beperkt tot de afkoppeling van de grachten van de Kruishoutemseweg van de riolering van
de Grasdreef. De sanering van de lozing van de Paterswegel en de aansluiting van de woningen Gentse Heerweg (huisnummers 26,
28, 30 en 32) op de gemeentelijke riolering worden overgeheveld naar het gemeentelijke niveau. Het terug openleggen van de
Meersbeek langs de Oosterlaan moet bekeken worden met de AWV, de provincie West-Vlaanderen (dienst Waterlopen) en stad
Waregem.

Doelstelling
Het project beoogt de afkoppeling van de grachten van de Kruishoutemseweg die momenteel zijn aangesloten op de riolering van de Grasdreef.
De grachten worden afgekoppeld van de riolering en aangesloten op de Dompelbeek/Meersbeek.

Knelpunten die in het kader van het project 22193 dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij
Aquafin, hetzij de gemeente, ...):
11063 - Op de riolering in de Grasdreef te Waregem. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente Waregem)

→

Opdrachtscenario
Aansluiting van de grachten van de Kruishoutemseweg via een open gracht door het veld achter de woningen van de Grasdreef naar de
Dompelbeek/Meersbeek

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

170.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
170.000,00 euro

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

afkoppelen parasitair water
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De stad Waregem dient het lozingspunt ter hoogte van Paterswegel zelf te saneren alsook de woningen langs de Gentse Heerweg
die nog lozen in de Meersbeek (huisnummers 26, 28, 30 en 32). De sanering van de Kruishoutemseweg (gewestweg, AWV)
fungeert niet langer als essentieel voorbehoud maar als voorbehoud.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 22193 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!

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten:
→

19805

[WAREGEM] Aansluiting Paterswegel + aanleg dienstriolering in de Gentse Heerweg

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Bij de uitwerking van het project moet gekeken worden naar de toekomstige waterhuishouding van het gebied zodat bij een
toekomstige heraanleg van de Kruishoutemseweg door AWV geen verloren werken zijn uitgevoerd.

→

Bij de uitwerking van het project moet de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen zeer nauw betrokken worden.
Vermoedelijk in 2019 zal de provincie o.a. een slibruiming uitvoeren in de Meersbeek/Dompelbeek.

→

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 afkoppeling van de grachten van de Kruishoutemseweg van de riolering van de Grasdreef betekent een mindere hydraulische
belasting van dit rioolstelsel alsook een vermindering van de overstortwerking.

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
→

Aan de hand van het Libra-model werd het effect nagegaan van de in dit project voorziene optimalisatie-ingrepen. Hieruit kwam naar
voor dat betrokken ingrepen een relevant én positief effect zouden moeten hebben op de werking van de RWZI.

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 het afkoppelen van de grachten van de Kruishoutemseweg van de gemeentelijke riolering in de Grasdreef. In het
kader van het lokaal pact met de gemeenten, en gelet op het belang van de betrokken afkoppelingen voor de goede werking van
de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur, is het Vlaams Gewest bereid dit afkoppelingsproject zelf ten laste te nemen.
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