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 23495

Aansluiting Zonneken

Bekken:
Zone:

Benedenschelde
WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN

Zuiveringsgebied:

Beveren

Gemeente

Sint-Niklaas

Arrondissement:

Sint-Niklaas

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 bij de opmaak van het RMP 2019-2023 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
Deze collector beoogt de aansluiting van een nog in te zamelen omvangrijke vuilvracht in de bovenloop van de Uilebeek, dus Waterloop van de
Hoge Landen.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
194-422-2
194-422-2

Orde
langs opwaartse straten via GIP
gerioleerd / te rioleren
langsheen het tracé

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
225
230
46

51

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
deels GUP-46021-044 (GUP-prioriteit = 10)

→

Opdrachtscenario
Van de hoek Uilestraat - Zonnestraat tot de aansluiting op de DWA-leiding van de Uilestraat aan de overzijde van de spoorweg.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.098.072,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
1.098.072,00 euro

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

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

Inzameling van voldoende hoogwaardige vuilvracht tot de aanzet van de collector.
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OPDRACHTFICHE

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23495 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:
→

19388

[SINT-NIKLAAS] Aansluiting groene clusters Zonneken

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Bufferbekken in de omgeving van de spoorweg.
→

Instantie(s): provincie Oost-Vlaanderen

→

Timing: Niet gekend.

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
→

Dit project beoogt grotendeels de sanering van de bovenloop van de Uilenbeek, een zijloop van de Waterloop van de Hoge Landen. In
deze omgeving overweegt de provincie de inplanting van een bufferbekken in het kader van weerkerende wateroverlast in dat
stroomafwaartse watersysteem.

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).

→

De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het
gestelde voorbehoud.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename ingevolge het verschuiven van het overnamepunt
Het project 23495 is deels gelegen in een donkergroene cluster en is dus eigenlijk een gemeentelijke opdracht, maar vat aan ter
hoogte van het kruispunt van de Zonnestraat met de Uilenstraat waar volgens de natuurlijke afwateringszin de omslagwaarde van
de stad wordt overschreden. Doordat het voorgestelde tracé afwijkt van het tracé in het GUP en daarin 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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