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 23352

Aansluiting Landries

Bekken:
Zone:

Dender
MOLENBEEK/PLANKEBEEK 431/30000

Zuiveringsgebied:

Heldergem

Gemeente

Erpe-Mere

Arrondissement:

Aalst

Provincie:

Oost-Vlaanderen

Klasse:

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

Aard:

Collector

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2018-2022 in het kader van de opmaak van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan (GUP).

Doelstelling
Het project betreft de aansluiting van het gehucht Landries te Erpe-Mere op de bestaande infrastructuur van het zuiveringsgebied Heldergem.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
197-19
197-2
197-6
197-6301
197-9

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
2
2
46
46

Orde
langs opwaarts gelegen straten
langs opwaartse straten via GIP
gerioleerd / te rioleren
langsheen het tracé
langs opwaartse straten met
bestaande riolering (geen GIP of
GUP)
langs opwaarts gelegen straten

17
0

17
0

12

12

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-41082-009 (GUP-prioriteit = 9)

Opdrachtscenario
Via een pompstation en persleiding in Landries wordt aangesloten op de bestaande riolering in de Hollestraat in Erpe-Mere.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.044.728,36 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

1.044.728,36 euro
0,00 euro

Projectonderdelen
Budget
RB

Situering & omschrijving onderdeel
Landries

Type
POMP

Lengte in m
0

Vlaamse Milieumaatschappij – Ecologisch Toezicht
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Debiet in l/s
0

Capaciteit
165
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Budget
RB
BLP
BLP
BLP
BLP

Situering & omschrijving onderdeel

Type

Lengte in m

Debiet in l/s

Landries
Persleiding diameter 12,5
Landries LP3 dwa
Gravitaire leiding diameter
Landries LP3 dwa
Gravitaire leiding diameter
Landries LP3 rwa
Gravitaire leiding diameter
Landries LP3 rwa
Gravitaire leiding diameter

PERS

1110

0

0

GRAV

320

0

0

GRAV

410

0

0

GRAV

320

0

0

GRAV

410

0

0

30
30 met wegherstel (asfalt)
30
30 met wegherstel (asfalt)

Capaciteit

 RB = projectonderdeel behoort tot Regulier Budget / BLP = projectonderdeel behoort tot Budget Lokaal Pact

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

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

De opwaartse groene clusters in de de Landries dienen door de gemeente Erpe-Mere te worden ingezameld naar het geplande
pompstation.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23352 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:
→

19863

[ERPE-MERE] Aansluiting Landries

Bijkomend noodzakelijk uit te voeren engagementen / acties i.h.k.v. het voorbehoud

Actor

Actie

Deadline

Gemeente

Indienen van aanvraagfiche door de gemeente Erpe-Mere (Farys) voor de
opwaartse clusters in Landries

afronding opmaak
lopend RMP 20192023 (juni 2017)

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
→

De huishoudelijke vuilvracht wordt op verschillende plaatsen rechtstreeks geloosd (achterwaartse lozingen) in de waterloop. Sanering
heeft aldus een rechtstreeks effect op de waterloop.

→

Ecologisch waardevol project op de grens van VEN-gebied, net afwaarts een GOG en bevindt zich in ROG en (deels) in effectief
overstromingsgevoelig gebied.

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
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