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 22947

Aansluiten Houwaart op Sint-Joris-Winge

Bekken:
Zone:

Demer
DEMER VAN MONDING NIEUWE MOTTE/GROTE MOTTE (incl) TOT MONDING IN DIJLE

Zuiveringsgebied:

Sint-Joris-Winge

Gemeente

Tielt-Winge

Arrondissement:

Leuven

Provincie:

Vlaams-Brabant

Klasse:

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

Aard:

Verbindingsriolering

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2014-2018 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
Dit project sluit de Kriebekestraat via de Motbroekstraat aan op de RWZI Sint-Joris-Winge

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
387-1
387-3
387-3

Orde
langsheen het tracé
langs opwaartse straten via GIP
gerioleerd / te rioleren
langsheen het tracé

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
1
1
40
40
14

14

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
GUP-24135-224 (GUP-prioriteit = 5)

→

Opdrachtscenario
Het project start ter hoogte van de kruising van de Kriebekestraat met de Grote Motte en sluit in de Roeselberg aan op de bestaande riolering.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.927.275,00 euro

waarvan op

regulier budget:

950.351,00 euro

budget lokaal pact:

976.924,00 euro

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

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

Het voorbehoud omvat het saneren van de opwaartse groene cluster: Stokskesstraat en een deel van de Oude aarschotsebaan.
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OPDRACHTFICHE

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 22947 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:
→

18046

[TIELT-WINGE] Stokskesstraat - Roeselberg

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Dit project sluit via de Roeselberg aan op de bestaande riolering in de Motbroekstraat die aansluit op de KWZI Walenbos. Recent werd
het technisch plan goedgekeurd dat deze KWZI zal aansluiten op via het project 22218 "Aansluiting KWZI Walenbos" op de afwaartse
rioleringsinfrastructuur naar de RWZI Sint-Joris-Winge. Dit project kan aansluitend op het project 22218 worden uitgevoerd.

→

Er dient bij de opmaak van het technische plan gezocht te worden naar brongerichte maatregelen voor het hemelwater van de wegenis.

→

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
→

Met dit project wordt de huishoudelijke vuilvracht van 168 inwoners aangesloten naar de RWZI Sint-Joris-Winge. Deze vuilvracht komt
momenteel deels terecht in een KWZI Kriebekestraat, die echter niet onderhouiden wordt en de vuilvracht nagenoeg ongezuiverd in de
beschermde natuurwaarden van het Walenbos en zo in de bovenlopen van de Motte terecht komt.

→

Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het aandachtsgebied Demer VII.

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
In het tracé van de aan te leggen bovengemeentelijke (pers)leiding, is ook aanleg noodzakelijk van gemeentelijke dienstrioleringen.
Het Vlaams Gewest is bereid om dit gecombineerd gemeentelijk aandeel in het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, ten
laste nemen. Deze omvat 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. Na
uitvoering is het beheer van deze dienstrioleringen wel ten laste van de gemeentelijke rioolbeheerder.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = INFRAX

→

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

Vlaamse Milieumaatschappij – Ecologisch Toezicht

2/2

