OPDRACHTFICHE

Investeringsprogramma 2019-2023
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

Project 23463

Verniewen riolering dorpskern Sint-Laureins met aanleg riolering Leemweg
tussen Dorpsstraat en Rommelsweg en bezuiden Eerstestraat - deel in
gewestweg

Bekken:
Zone:

Brugse Polders
LEOPOLDKANAAL VAN STUW SINT LAUREINS (incl) TOT MONDING MOERHUIZEWATERGANG (incl)

Zuiveringsgebied:

Eeklo

Gemeente

Sint-Laureins

Arrondissement:

Eeklo

Provincie:

Oost-Vlaanderen

Klasse:

Tenlastename door het Vlaams Gewest van met AWV-gecombineerde gemeentelijke rioleringsprojecten

Aard:

Gemeentelijke riolering

Investeringsjaar:
Status:

2019
Goedgekeurd GIP-voorontwerp => Goedgekeurd Technisch Plan

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2017-2021 door Sint-Laureins voorgesteld voor opname op het bovengemeentelijk
investeringsprogramma.
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.
→

19103

[SINT-LAUREINS] Verniewen riolering dorpskern Sint-Laureins met aanleg riolering Leemweg tussen
Dorpsstraat en Rommelsweg - deel in gewestweg

Doelstelling
Met dit project wordt in de N455 benoorden het collectorproject van Aquafin een gescheiden stelsel aangelegd, in samenwerking met de
heraanleg van de doortocht van de hoofdgemeente Sint-Laureins door AWV. Bezuiden de Eerstestraat wordt nog een cluster van enkele
woningen gesaneerd middels drukriolering, in het tracé van het AWV-fietspadendossier.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
126-286

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
4
4

Orde
langsheen het tracé

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-43014-212 (GUP-prioriteit = 2)

Opdrachtscenario
Dit project is gesitueerd in de N455. Enerzijds met de aanleg van een gescheiden stelsel in de Dorpsstraat en Leemweg, van de hoek met de
Vlamingstraat tot de aanzet van de collector aan de Rommelsweg. Anderzijds aan de westzijde van de Leemweg bezuiden de Eerstestraat, om
er met een drukriolering het afvalwater van de aanliggende woningen in te zamelen en aan te sluiten op de collector.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.076.260,47 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
1.076.260,47 euro

Deze kostprijsraming is gebaseerd op het 'informeel' goedgekeurd voorontwerp van het GIP-dossier, dat voor voorliggend project als
goedgekeurd technisch plan beschouwd wordt.
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Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Heraanleg schoolomgeving en doortocht Sint-Laureins
→

Instantie(s): AWV

→

Timing: 2019

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 2019
Ecologische meerwaarde
→

Terugdringen van overstortfrequentie en -volumes ten gevolge van de afkoppeling van verharde oppervlakten.

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).

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen
Dit project 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 = Sint-Laureins

→

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.

→

Overdrachtmoment = Goedgekeurd voorontwerp

Watertoets
Verwachte effecten op het watersysteem
→

verbetering van de waterkwaliteit

Het project 23463 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...
Overstromingsgevoelige gebieden
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
niet overstromingsgevoelig
Grondwaterstromingsgevoelige
gebieden
zeer gevoelig (type 1)
matig gevoelig (type 2)
weinig gevoelig (type 3)
geen informatie mbt gevoeligheid
Infiltratiegevoelige gebieden
infiltratiegevoelig
niet infiltratiegevoelig
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Winterbed
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