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 23502

Optimalisatie verbinding collector 96548A - 94583

Bekken:
Zone:

Leie
MANDEL VAN MONDING KROMMEBEEK (excl) TOT MONDING DEVEBEEK (excl)

Zuiveringsgebied:

Ingelmunster

Gemeente

Ingelmunster

Arrondissement:

Roeselare

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Projecten ter optimalisatie van de bestaande zuiveringsinfrastructuur (bv afkoppeling oppervlaktewater, uitbouw
berging, ...)

Aard:

Optimalisatieproject

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door Infrax-West als subsidiedossier aangevraagd, en door VMM in het kader van het Lokaal Pact opgenomen op het
bovengemeentelijk investeringsprogramma.

Doelstelling
Het project beoogt enerzijds het doortrekken van de collector tussen twee bestaande collectoren langsheen de Ring en de Mandel WL.7 - 1ste
categorie en anderzijds om de laaggelegen Mandelwijk geïsoleerd aan te sluiten op de collector.

Opdrachtscenario
Aanleg van een collector langsheen de Ring tussen twee bestaande collectoren; aanleg van parallel gelegen DWA- en RWA-leiding met
pompstarion om het afvalwater op te pompen; aanpassen overstortconstructie ter hoogte van de Mandel.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

348.185,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
348.185,00 euro

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Door Infrax werd reeds een studie opgestart.

→

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
→

Door de Mandelstraat te isoleren van het collectorsysteem zal beduidend minder afvalwater teruggestuwd worden richting deze straat.

Vlaamse Milieumaatschappij – Ecologisch Toezicht
Aangemaakt op 6 april 2019
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van de heraanleg/renovatie van tussenliggende schakels (overname van gemeentelijk patrimonium)
De gemeentelijke leiding tussen 96548A en 94583, vormt een tussenschakel tussen 2 bestaande bovengemeentelijke collectoren.
Het is de bedoeling deze tussenliggende leiding her aan te leggen. Gezien het bovengemeentelijke karakter van deze
tussenliggende leiding én met het oog op het creëren van een aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk, kan de overname (door
heraanleg) van deze collector door het Vlaams Gewest in het kader van het lokaal pact ten laste worden genomen.

Tenlastename van de aanleg van dienstrioleringen en/of wachtaansluitingen
Bij het definiëren van dit project bleek dat parallel aan de aan te leggen bovengemeentelijke collector ook een geïsoleerd DWA- en
RWA-systeem (= gemeentelijk gecombineerd aandeel) noodzakelijk is.
In het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, zal het Vlaams Gewest dit gemeentelijk aandeel ten laste nemen binnen de
contouren van dit project. De bijkomende tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel (tenzij andere afspraken) ook
het herstel van de wegenis in oorspronkelijke toestand. Eventuele bijkomende voorzieningen (herinrichting wegenis, fietspaden, …)
zijn niet in deze bijkomende tenlastename vervat en blijven ten laste van de gemeente.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = INFRAX

→

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. De gebruiksovereenkomst (= voorwaarde voor effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact) werd reeds
ondertekend.

→

Overdrachtmoment = Goedgekeurd voorontwerp
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