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 23511

Ontsluiting RWA N47 - noord

Bekken:
Zone:

Gentse Kanalen
MOERVAART TOT MONDING OVERLOOPBEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Lokeren

Gemeente

Lokeren

Arrondissement:

Sint-Niklaas

Provincie:

Oost-Vlaanderen

Klasse:

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

Aard:

Afkoppeling

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2020-2024 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
Met deze verbinding naar de Kloetenbeek wordt een RWA-as gecreëerd voor het noordelijk gedeelte van de N47 en bijgevolg ook de RWA van
de gerealiseerde en nog te realiseren verkavelingen.

Opdrachtscenario
Vanaf de bestaande grachten langs de Koningin Fabiolalaan (N47) met huisnr. 17 over ingrepen in de bestaande infrastructuur ter hoogte van
de N70 tot de nieuwe gracht benoorden ervan voor de verbinding met de Kloetenbeek.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

190.751,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
190.751,00 euro

Aannames bij het definiëren van dit project
→

De raming van het afkoppelingsproject kan geen kosten omvatten die eigen aan de wegbeheerder zijn: in fase Technisch Plan dient
duidelijk te zijn in hoeverre AWV zal tussenkomen.

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Een projectontwikkelaar heeft concrete plannen om het voor dit project cruciale perceel tussen de N70 en de Kloetenbeek aan te snijden. De
precieze contouren van de samenwerking zijn nog niet duidelijk, maar de interferentie spreekt voor zich.
→

Instantie(s): Verkavelaar

→

Timing: Na diverse voorbesprekingen met de stadsdiensten wordt de concrete aanvraag op korte termijn verwacht.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

In geval geen vervroegde opdracht noodzakelijk blijkt ingevolge de ontwikkeling van de verkaveling, lijkt de indiening van het TP met
deel 2 toch aangewezen.
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→

Door de Polder van Moervaart en Zuidlede worden hier zware buffereisen opgelegd, in geval van opbraak. Het Gewest kan niet instaan
voor eventueel vandaag afwezige buffering voor de regenwaterstelsels van de bestaande en nog te ontwikkelen verkavelingen.

→

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 afkoppelingsproject genereert bovendebiet voor de Kloetenbeek, hetweld deze vandaag ontbeert door het omleiden van het
opwaartse oppervlaktewatersysteem.

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).

Overige elementen
→

De raming van dit afkoppelingsproject is erg gunstig, op basis van een gezamenlijke realisatie met een verkaveling benoorden de N70.
Zo nodig is een vervroegde uitvoering van dit afkoppelingsproject dan ook een evidentie.

→

Aan de hand van het Libra-model werd het effect nagegaan van de in dit project voorziene optimalisatie-ingrepen. Hieruit kwam naar
voor dat betrokken ingrepen een relevant én positief effect zouden moeten hebben op de werking van de RWZI.

→

Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak
met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur
Dit project betreft het afkoppelen van oppervlaktewater van de gemeentelijke riolering en volgende afwaartse bovengemeentelijke
pompstations: Eekstraat, Vondelstraat en influentvijzels van de RWZI. In het kader van het lokaal pact met de gemeenten, en gelet
op het belang van de betrokken afkoppelingen voor de goede werking van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur, is het
Vlaams Gewest bereid dit afkoppelingsproject zelf ten laste te nemen.
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