OPDRACHTFICHE

Investeringsprogramma 2018-2022
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017

Project 22339U

Aanleg gemeentelijk gescheiden stelsel in gewestwegen N304 & N315
gecombineerd met 1ste fase AWV-werken

Bekken:
Zone:

Ijzer
GROTE KEMMELBEEK TOT MONDING VUILE BEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Reningelst

Gemeente

Poperinge

Arrondissement:

Ieper

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Tenlastename door het Vlaams Gewest van met AWV-gecombineerde gemeentelijke rioleringsprojecten

Aard:

Gemeentelijke riolering

Investeringsjaar:
Status:

2018
Goedgekeurd VO (GIP)

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door Poperinge als subsidiedossier aangevraagd, en door VMM in het kader van het Lokaal Pact opgenomen op het
bovengemeentelijk investeringsprogramma.
De opname van dit project op het Optimalisatieprogramma kwam in een stroomversnelling omwille van de concrete plannen van Agenschap
Wegen & Verkeer om in het tracé van dit project op korte termijn wegenwerken uit te voeren.

Doelstelling
Doel van het project is het aansluiten van de vuilvracht in het gedeelte van de gemeentelijke rioleringswerken langs de gewestwegen N304 en
N315 dat nog niet vervat zit in het bovengemeentelijk project 22339. Deze werken komen in aanmerking voor opname op het Lokaal Pact
binnen de categorie 5 ‘ten laste name van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen’. Het betreft hier in eerste
fase van de werken het gedeelte in de Baljuwstraat tussen de Kuipersstraat en het kruispunt met de Pastoorstraat en het gedeelte in de
Heuvellandseweg tussen de Nedergraafstraat en einde bebouwing.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
367-114
367-135
367-135

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

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
24
24
67
67
46
51

Knelpunten die in het kader van het project 22339U dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij
Aquafin, hetzij de gemeente, ...):
→

11399 - Op de riolering in de Baljuwstraat te Poperinge (Reningelst) (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente Poperinge
(Reningelst))

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-33021-013 (GUP-prioriteit = 2)

Opdrachtscenario
Rioleringswerken in de Baljuwstraat tussen de Kuipersstraat en het kruispunt met de Pastoorstraat en het gedeelte in de Heuvellandseweg
tussen de Nedergraafstraat en einde bebouwing. Conform het vooraf ingediend voorontwerpdossier voorgelegd op de ambtelijke commissie van
14/06/2016 waar het technisch werd goedgekeurd.
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Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

529.548,13 euro

waarvan op

regulier budget:

0,00 euro

budget lokaal pact:

529.548,13 euro

Deze kostprijsraming is gebaseerd op het 'informeel' goedgekeurd voorontwerp van het GIP-dossier, dat voor voorliggend project als
goedgekeurd technisch plan beschouwd wordt.

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Heraanleg Baljuwstraat (N304) van de Kuipersstraat tot en met het Reningelstplein en van de Heuvellandseweg (N315) tot einde bebouwing
[AWV 5850-1 / investeringsprogramma 2017R]
→

Instantie(s): AWV

→

Timing: aanbesteden 01/09/2016, start werken april 2017

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2018
Ecologische meerwaarde
→

Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied en heeft invloed op de Grote Kemmelbeek, die naar vismigratie toe een ecologisch
interessante waterloop is en in het PRUP aangeduid is als natuurverbindingsgebied. De afkoppeling heeft betrekking op erosiegevoelige
gebieden. Het gebied van de Grote Kemmelbeek is aangeduid als aandachtsgebied.

→

Dit project heeft prioriteit 2 volgens het goedgekeurd GUP.

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 derden (zie
hoger).

Overige elementen
→

In opdracht van het Overleg (dd. 21/03/2016) werd het gemeentelijk voorontwerpdossier besproken op de ambtelijke commissie van
10/05/2016. Het dossier werd echter niet goedgekeurd. Na ontvangst van een aangepast dossier werd het voorontwerp goedgekeurd
op de ambtelijke commissie van 14/06/2016. Een nota voor overdracht van het goedgekeurd voorontwerp als goedgekeurd technisch
plan werd vervolgens geagendeerd op het Overleg van 28/06/2016.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen
Dit project betreft de aanleg van gemeentelijke rioleringsinfrastructuur in het tracé van door het Agentschap Wegen & Verkeer
geplande werken. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen is het Gewest bereid de
investeringskosten voor uitvoering van dit project ten laste te nemen. (Voor een eventuele (gedeeltelijke of volledige) tenlastename
van de studiekosten wordt verwezen naar vermelde overeenkomst.) 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 = Poperinge

→

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.

→

Overdrachtmoment = Goedgekeurd voorontwerp

Watertoets
Het project 22339U is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...
Overstromingsgevoelige gebieden
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
niet overstromingsgevoelig
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Leidingen

1261 m

Pompstation

Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI

X
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Grondwaterstromingsgevoelige
gebieden
zeer gevoelig (type 1)
matig gevoelig (type 2)
weinig gevoelig (type 3)
geen informatie mbt gevoeligheid

Leidingen

Pompstation

636 m
625 m

Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI

X
X

Infiltratiegevoelige gebieden
infiltratiegevoelig
niet infiltratiegevoelig

Leidingen
1261 m

Pompstation

Overstorten
X

Bekkens

RWZI/KWZI

Winterbed
in winterbed
buiten winterbed

Leidingen

Pompstation

Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI
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