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 23342

Verbindingsriolering Diestse Baan-Averboodse Baan + gemeentelijke riolering
Averboodse Baan gelijktijdig uit te voeren met fietspaden AWV (LP5)

Bekken:
Zone:

Nete
GROTE NETE VAN MONDING GROTE LAAK (excl) TOT MONDING STEENKENSBEEK (excl)

Zuiveringsgebied:

Westerlo

Gemeente

Laakdal

Arrondissement:

Turnhout

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
De opname van dit project op het Optimalisatieprogramma kwam in een stroomversnelling omwille van de concrete plannen van Agentschap
Wegen & Verkeer om in het tracé van dit project op korte termijn wegenwerken uit te voeren.
→

18904

[LAAKDAL] Aanleg fietspaden en riolering in de Averboodse Baan (N165)

Doelstelling
Het doel van het project is de aansluiting van de vuilvracht langs de N127 Diestse Baan en N165 Averboodse Baan (aansluiting van een
overnamepunt) gelijktijdig met de aanleg door AWV van fietspaden in de Averboodse Baan (N165).

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
082-512
082-514
082-619
082-623
082-625
082-625
082-625

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

via GIP

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
2
2

via GUP te

4

4

via GUP te

1

1

via GUP te

2

2

via GUP te

20

27

via GIP

50

67

29

23

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-13053-048 (GUP-prioriteit = 5)

→

GUP-13053-060 (GUP-prioriteit = 5)

Opdrachtscenario
Aanleg gescheiden stelsel in Diestse Baan en Averboodse Baan.
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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

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.368.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
1.368.000,00 euro

Aannames bij het definiëren van dit project
→

Er zijn geen RWA-werken in het project opgenomen. De bestaande grachten worden behouden en indien de bestaande grachten dienen
verlegd te worden vallen deze kosten ten laste van het fietspadendossier.

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

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

Aanleg van gemeentelijke riolering in de Huyten en Oude Diestersebaan.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23342 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:
→

19498

[LAAKDAL] Aanleg riolering in de Oude Diestersebaan en Huyten

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Aanleg vrijliggende fietspaden N165 Averboodse Baan.
→

Instantie(s): AWV

→

Timing: onteigeningen 2020, uitvoering 2022

Aanleg vrijliggende fietspaden N127 Diestse Baan
→

Instantie(s): AWV

→

Timing: nog geen budgetten voorzien

Aanleg fietspaden via subsidie fietsfonds
→

Instantie(s): Laakdal

→

Timing: korte termijn

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
→

Het project is op de grens gesitueerd van het Habitatrichtlijngebied Demervallei.

→

Dit project is gelegen in het aandachtsgebied Grote Nete II.

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).

→

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
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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

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 toekomstige leiding in de Averboodse Baan en Diestse Baan afwaarts het kruispunt met Huyten tot aan het bestaande
bovengemeentelijk project 91077 vormt een tussenschakel tussen 2 door het Vlaams Gewest uit te voeren projecten. 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.

Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen
Het deel van het project in de Averboodse Baan opwaarts het kruispunt met Huyten 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 = PIDPA

→

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
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