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 23380

Gescheiden stelsel Strooistraat

Bekken:
Zone:

Benedenschelde
MOLENBEEK/ZIJP

Zuiveringsgebied:

Meise - Oppem

Gemeente

Meise

Arrondissement:

Halle-Vilvoorde

Provincie:

Vlaams-Brabant

Klasse:

Buitengebied - projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (bijk. vuilvracht &
afkoppeling) 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 heeft als doel het door de gemeente Meise ingezamelde afvalwater te transporteren vanaf het overnamepunt naar de KWZI Meise
Oppem (via aansluiting op de bestaande riolering ter hoogte van het kruispunt van de Kardinaal Sterckxlaan en de Strooistraat).

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
437-26
437-29-3
437-29-5
437-29-5

Orde
langs opwaarts gelegen straten
langs opwaarts gelegen straten
langs opwaarts gelegen straten
langsheen het tracé

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
4
4
4
7
43
83
15
20

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
deels GUP-23050-203 (GUP-prioriteit = 3)

→

Opdrachtscenario
Het OP-project begint ter hoogte van het kruispunt van de Strooistraat met de Oppembergstraat tot aan de aansluiting op de bestaande
riolering op het kruispunt van de Strooistraat met de Kardinaal Sterckxlaan.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

456.813,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

456.813,00 euro
0,00 euro

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

afkoppelen parasitair water
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De gemeente Meise zamelt opwaarts het overnamepunt de vuilvracht van volgende straten in: Oppembergstraat, Fluxenbergweg en
de Strooistraat.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23380 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:
→

19537

[MEISE] Aanleg gescheiden stelsel Strooistraat (stroomopwaarts overnamepunt), Oppembergstraat en
Fluxenbergstraat

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen
→

Dit project is gesitueerd in erosiegevoelig gebied.

→

Er moet nog een erosiebestrijdingsproject gedefinieerd worden waarvan de uitvoering dient afgestemd te worden op het
project 23380.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Er dient bij de opmaak van het technisch 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
→

Het bekkenbestuur kende dit project 4,5 punten toe in zijn advies op het OP 2020-2024 en stelde: "Saneren van vuilvracht op de
Molenbeek/Zijp, opwaarts het VEN-gebied Het Leefdaalbos-De Vlieten-Velaartbos. Binnen het aandachtsgebied van de Grote
Molenbeek-Vliet wordt gestreefd naar een belangrijke kwaliteitsverbetering tegen 2021. De noodzakelijke GIP-aanvragen werden
ingediend. Binnen het project wordt tevens een beek uit de riool gehaald."

→

Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het aandachtsgebied Grote Molenbeek - De Vliet.

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.

Vlaamse Milieumaatschappij – Ecologisch Toezicht

2/2

