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 23493

Aansluiting Nevelestraat

Bekken:
Zone:

Gentse Kanalen
POEKEBEEK

Zuiveringsgebied:

Aalter

Gemeente

Aalter

Arrondissement:

Gent

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 2020-2024 in het kader van de opmaak van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan (GUP).

Doelstelling
Dit project sluit de door de gemeente in te zamelen huishoudelijke vuilvracht van de Nevelestraat aan op het centraal gebied van Lotenhulle.
Door heraanleg van de Lomolenstraat wordt tegelijk parasitair debiet van de RWZI afgekoppeld.
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langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
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Knelpunten die in het kader van het project 23493 dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij
Aquafin, hetzij de gemeente, ...):
→

4832 - Aalter - De riolering van de Lomolenstraat te Aalter is in slechte staat en voert voornamelijk parasitair debiet aan.
(verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-44001-002 (GUP-prioriteit = 5)

Opdrachtscenario
Van de hoek van Nevelestraat en Kleitestraat doorheen de Nevelestraat en Lomolenstraat, tot de aansluiting op de bestaande collector in de
Grote Lijkstraat.
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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:

686.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
686.000,00 euro

Aannames bij het definiëren van dit project
→

Er is langs het projecttracé voldoende ruimte aanwezig om het vermijden van afvoer van hemelwater te bewerkstelligen. Langs de
Lomolenstraat is de dieperliggende zone bezuiden de Lomolenstraat daarvoor uitermate geschikt, alvorens eventueel af te voeren via de
Zwalmloop.

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

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

De inzameling van voldoende en hoogwaardige huishoudelijke vuilvracht.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23493 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:
→

16135

[AALTER] Rioleringsproject Nevelestraat - Kleitestraat - Lentakkerstraat (GUP 44001-047 en GUP 44001-002)

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Er dient te worden onderzocht of door beperkte optimalisaties in de aansluitende stelsels aan het overstorten vanaf collector 93442 kan
worden geremedieerd.

→

Zware buffervoorwaarden van toepassing voor het gedeelte van het hemelwater dat niet ter plaatse kan blijven.

→

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
→

Dit project behelst de sanering van de laatste grote verzameling van groene clusters naar een bovenloop van zijlopen van de
Poekebeek.

→

Dit project is gelegen in het aandachtsgebied Poekebeek, maar is niet meteen belangrijk voor het behalen van de goede toestand: De
fosfordruk uit de landbouw staat het behalen van de goede toestand (daling 80%) in de weg.

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

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename ingevolge het verschuiven van het overnamepunt
Het project 23493 is deels gelegen in een donkergroene cluster en is dus eigenlijk een gemeentelijke opdracht, maar vat aan ter
hoogte van het kruispunt van de Nevelestraat met de Kleitestraat waar recent de omslagwaarde van de stad alsnog werd
overschreden. Doordat hier in het GUP geen overnamepunt werd bepaald, kan dit project worden beschouwd als een voorafname
op de vastlegging van een overnamepunt in het GUP bij de 3de generatie SGBP. Daarom is het Vlaams Gewest bereid dit project in
het kader van het lokaal pact ten laste te nemen.
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