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 22847U

Aanpassing persleiding en pompstation Zuid-Torhoutstraat: uitbreiding

Bekken:
Zone:

IJzer
IJZER VAN MONDING KANAAL IEPER-IJZER (excl) TOT MONDING HANDZAMEVAART (excl)

Zuiveringsgebied:

Woumen

Gemeente

Houthulst

Arrondissement:

Diksmuide

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

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

Aard:

Collector

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd Technisch Plan

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd in het kader van het technisch plan van het project 22847 door Aquafin voorgesteld voor opname op het bovengemeentelijk
investeringsprogramma.

Doelstelling
Het betreft de aanleg van een gescheiden stelsel in de Steenbeekstraat tussen de persleiding langs de Steenbeekstraat die wordt voorzien in
het reeds technisch goedgekeurd project 22847 en de bestaande afwaartse collector in de Woumenstraat.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
006-892
006-982

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
5
5
6
6

Orde
langsheen het tracé
langsheen het tracé

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-32006-018 (GUP-prioriteit = 4)

→

deels GUP-32006-019 (GUP-prioriteit = 4)

Opdrachtscenario
Het voorkeurscenario is het scenario van het goedgekeurd technisch plan.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.081.137,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
1.081.137,00 euro

Deze kostprijsraming is een raming op het niveau van een uitgewerkt en goedgekeurd technisch plan, opgemaakt in het kader van het project
22847.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Zie '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
→

Positieve invloed op de waterkwaliteit van de Stenensluisvaart, gelegen in het aandachtsgebied van de Blankaart Waterlopen.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van de heraanleg/renovatie van tussenliggende schakels (overname van gemeentelijk patrimonium)
De leiding tussen de bovengemeentelijke persleiding 22847 in de Steenbeekstraat en de bestaande afwaartse collector in de
Woumenstraat, vormt een tussenschakel tussen 2 bestaande bovengemeentelijke collectoren. Het is de bedoeling deze
tussenliggende leiding aan te leggen. Aangezien door het betrokken project een aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk wordt
gecreëerd, kan dit project door het Vlaams Gewest in het kader van het lokaal pact ten laste worden genomen.
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