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 23341

Verbindingsriolering Den Mostheuvel

Bekken:
Zone:

Benedenschelde
GROOT SCHIJN TOT MONDING KLEINE BEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Malle

Gemeente

Malle / Zoersel

Arrondissement:

Antwerpen

Provincie:

Antwerpen

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 2018-2022 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
Het doel van het project is de aansluiting van de door de gemeente in te zamelen vuilvracht (aansluiting van een overnamepunt).

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
070-108
070-352
070-5008
070-5008

Orde
langsheen het tracé
langs opwaartse straten via GUP te
rioleren
langs opwaartse straten via GUP te
rioleren
langsheen het tracé

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
4
4
37
102
76

80

15

15

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

GUP-11055-061 (GUP-prioriteit = 4)

→

GUP-11057-050 (GUP-prioriteit = 4)

Opdrachtscenario
Aanleg DWA in Den Mostheuvel en gebruik bestaande langsgracht (na eventuele herprofilering) voor RWA

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

425.024,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

425.024,00 euro
0,00 euro

Aannames bij het definiëren van dit project
→

De bestaande langsgracht kan, eventueel na herprofilering, gebruikt worden als RWA.
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

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

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

Aanleg gemeentelijke riolering in Den Mostheuvel, Elzenlaan, Oude Kastanjedreef en Hickendorfdreef.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23341 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:
→

19850

[MALLE] Aanleg van een 2DWA en RWA stelsel in Den Mostheuvel, Hickendorfdreef, Elzenlaan en Oude
Kastanjedreef

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 is gelegen in het aandachtsgebied Groot Schijn.

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.
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