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 23396

Optimalisatie Zepperen

Bekken:
Zone:

Demer
MELSTERBEEK TOT MONDING OUDE BEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Sint-Truiden

Gemeente

Sint-Truiden

Arrondissement:

Hasselt

Provincie:

Limburg

Klasse:

Projecten ter optimalisatie van de bestaande infrastructuur, doch onder voorbehoud van werken uit te voeren
door derden

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
Met dit project wordt de aanvoer van de huishoudelijke vuilvracht vanuit Zepperen geoptimaliseerd.

Opdrachtscenario
Het project start aan de overstort op het kruispunt van de Kleindekkenstraat met de Dekkenstraat, volgt de Kleindekkenstraat en Waterstraat
om aan te sluiten op de bestaande collector. De RWA wordt aangesloten op de Oude Beek.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

2.680.599,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

2.680.599,00 euro
0,00 euro

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

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

Het afkoppelen van aangesloten grachten door de aanleg van een optimaal gescheiden stelsel in het opwaartse deel van Zepperen.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23396 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:
→

18198

[SINT-TRUIDEN] Startelstraat, Tienweidestraat, Stippelstraat
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→

19771

[SINT-TRUIDEN] Kleindekkenstraat, Eikhoutstraat, Dekkenstraat, Eynestraat, Teunisstraat, Roosbeekstraat,
Terwouwenstraat, Gipperhovenstraat, tereyckenstraat, Vogeleindestraat, Bilterweg, Kerselaarstraat en
Daalstraat

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
→

Infrax heeft voor de meest problematische opwaartse zones gemeentelijke subsidieaanvragen ingediend. Hierdoor zal er minder
verdunning aansluiten naar de RWZI Sint-Truiden. Uit cameraonderzoek blijkt dat in de huidige leiding veel wortelingroei aanwezig is.
Te Zepperen infiltreert veel grondwater en er zijn ook veel drainages aangesloten op de gemengde riolering.

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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