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Plan-MER van de Studie over de perspectieven 
van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 

DEEL 1 Niet-technische samenvatting 
Voorliggende strategische milieubeoordeling (SMB) onderzoekt de milieueffecten die mogelijkerwijs kunnen 

veroorzaakt worden bij de uitvoering van de strategieën die voorzien worden in de Studie over de 

perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading van België tegen 2030 (PSE2).  

Binnen deze PSE2 studie wordt de constructie van nieuwe eenheden voor de productie van elektriciteit in 

beschouwing genomen, alsook de exploitatie van deze nieuwe en de bestaande productie-eenheden. De 

studie onderzoekt alternatieven, die van elkaar verschillen inzake elektriciteitsvraag, de prijzen van CO2-

emissierechten (de koolstofwaarde) en de levensduur van de bestaande kerncentrales.  

In tegenstelling tot de eerste prospectieve studie (PSE1), die gericht was op één enkele referentiesituatie: 

het referentiescenario, wordt in de tweede prospectieve studie uitgegaan van 3 referentiesituaties zijnde de 

3 basisscenario’s.  

De reden hiertoe is de onzekerheid over de beschikbaarheid van de nucleaire capaciteit tegen 2020 op het 

ogenblik dat de kwantitatieve analyse werd gemaakt (april tot september 2012). In die context kan men 

inderdaad moeilijk steunen op een gekende tendens inzake kernenergie.  

De drie basisscenario’s hebben echter dezelfde kenmerken als een referentiescenario, maar geven andere 

evoluties van de elektriciteitsproductie met betrekking tot kernenergie: 

• basisscenario Nuc-1800 gaat uit van de geleidelijke ontmanteling van de kerncentrales na 40 

jaar werking, overeenkomstig de wet over de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 

elektriciteitsproductie, uitgevaardigd op 31 januari 2003. De naam van het scenario verwijst naar 

het wegvallen van 1.800 MW aan nucleaire capaciteit (Doel 1 & 2 en Tihange 1) in het 

elektriciteitspark in 2020. 

• basisscenario Nuc-900 is geënt op de beslissing van de Ministerraad van 4 juli 2012 die 

voorziet in een verlenging met tien jaar van de operationele werkingsduur van de kerncentrale 

van Tihange 1. Voor de overige kerncentrales blijft de wet van 2003 van toepassing. De naam 

van het scenario verwijst naar het wegvallen van ongeveer 900 MW aan nucleaire capaciteit 

(Doel 1 & 2) in het elektriciteitspark in 2020. 

• basisscenario Nuc-3000 gaat uit van de hypothese dat 3.000 MW aan nucleaire capaciteit niet 

meer beschikbaar zal zijn in 2020 als gevolg van de vervroegde sluiting van een aantal 

reactoren en de toepassing van de wet van 2003, behalve voor de centrale van Tihange 1 die, 

zoals in het scenario Nuc-900, haar activiteiten voortzet tot in 2025. Met andere woorden, er 

verdwijnt 3.000 MW uit het elektriciteitspark tegen 2020. 

De basisscenario’s berusten op de tot eind 2009 aangenomen beleidsmaatregelen. Ze houden ook rekening 

met de evoluties van het Belgisch energiesysteem in 2010, het laatste jaar waarvoor volledige energie-

statistieken beschikbaar waren op het ogenblik dat de kwantitatieve analyse werd gemaakt. 

 

Binnen de PSE2 werden volgende vier alternatieve scenario’s opgesteld en geanalyseerd. Enkel de 

kenmerken waarin ze verschillen van de basisscenario’s, worden hieronder beschreven: 

• Scenario Coal: dit scenario schaft de randvoorwaarde af die werd opgelegd in de 

basisscenario’s, namelijk geen investeringen in nieuwe steenkoolcentrales tot 2030. In het Coal-

scenario zijn investeringen in nieuwe steenkoolcentrales mogelijk, maar enkel na 2020, om 

rekening te houden met de termijnen voor de vergunning- en bouwprocedures; 

• Scenario No-imp: dit alternatief scenario veronderstelt een niveau van netto elektriciteitsinvoer 

dat gelijk is aan nul over de gehele projectieperiode. In de basisscenario’s is de gekozen 



 Pagina 10 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

hypothese een constant niveau van netto-invoer dat verschilt van nul tijdens de periode 2015-

2030 (5,8 TWh); 

• Scenario 18%EE: dit scenario houdt rekening met de indicatieve doelstelling van België om zijn 

primair energieverbruik tegen 2020 met 18% te verminderen ten opzichte van een 

referentieprojectie. In de basisscenario’s worden enkel de bestaande beleidsmaatregelen 

opgenomen die tot doel hebben het energieverbruik te verminderen en niet het indicatieve 

streefdoel van 18%; 

• Scenario EE/RES++: dit scenario onderzoekt de impact van een ambitieuze ontplooiing van de 

hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteitsproductie na 2020, in combinatie met een daling 

van de elektriciteitsvraag die compatibel is met de energie-efficiëntiedoelstelling van 18% tegen 

2020. 

 

In hoofdstuk 3 van het plan-MER wordt aangegeven welk juridisch en beleidsmatig kader relevant is voor de 

studie voor de toekomstige elektriciteitsbevoorrading in België en voor de evaluatie van de milieueffecten 

binnen deze SMB.  

Hoofdstuk 4 geeft aan welke plannen, programma’s en/of projecten er kunnen beïnvloed worden door de 

resultaten van de studie. Het betreft het energiebeleid in het algemeen, de aardgasbevoorrading en de 

ontwikkeling van het transmissienet. 

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het evaluatieproces en kadert het voorliggende rapport in het proces 

van 1) screening (nagaan of de opmaak van een plan-MER noodzakelijk is), 2) scoping of register (opmaak 

van het scopingsrapport dat voorafgaat aan het milieueffectenrapport), 3) opmaak van het 

milieueffectenrapport, 4) raadpleging van betrokken instanties en publieksraadpleging en 5) opmaak van een 

verklaring, waarin wordt aangegeven welke milieuargumenten in de prospectieve studie in beschouwing 

werden genomen en hoe dit is gebeurd. Tijdens dit proces wordt ook op twee momenten het advies van een 

adviescomité gevraagd: 1) bij opmaak van het register/scopingsrapport en 2) bij opmaak van het 

milieueffectenrapport. Het advies van het adviescomité bij opmaak van het register/scopingsrapport en de 

wijze waarop hiermee werd omgegaan, wordt toegelicht in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 6 geeft de te bestuderen 

milieueffecten (scoping-in) weer die in het scopingsrapport werden weerhouden.  

 

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt aan de hand van een aantal thema’s, die in het 

register/scopingsrapport werden vastgelegd. In volgende paragrafen worden de belangrijkste effecten per 

thema weergegeven. Bij de beoordeling dient rekening gehouden te worden met het feit dat het alternatieve 

scenario No_imp het scenario is zonder netto invoer van elektriciteit. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat 

de eventuele grotere impact op het Belgisch grondgebied gepaard gaat met een lagere impact in onze 

buurlanden (t.o.v. de andere alternatieve scenario’s waar er wel een netto invoer van elektriciteit 

plaatsvindt). 

 

Aanrijking lucht 

Voor de actuele luchtkwaliteit geldt dat de jaargemiddelde doelstellingen voor NO2 in België nog steeds 

overschreden worden ter hoogte van de grote agglomeraties. Voor PM10 geldt dat de jaargemiddelde 

luchtkwaliteitdoelstelling op het volledige grondgebied gerespecteerd wordt, maar dat een relevant deel van 

het grondgebied mogelijks een probleem kent door het overschrijden van het maximum toegelaten aantal 

overschrijdingen van de daggrenswaarde. De jaargemiddelde luchtkwaliteitsdoelstelling voor PM2,5 wordt 

op het volledige Belgische grondgebied gerespecteerd. 

Voor de scenario’s geldt dat de immissiebijdrage in de geplande situatie voor alle polluenten ongeveer op 

hetzelfde niveau blijft als in de actuele situatie en dit ondanks een stijging van het geïnstalleerd vermogen. 
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Noch voor NO2, noch voor PM10 als PM2,5 dient gevreesd te worden voor een overschrijding van de 

jaargrenswaarde als gevolg van de bijdrage van de emissies als gevolg van de elektriciteitsproductie.  

 

Uitstoot van broeikasgassen 

In de actuele toestand (2011) maakt de CO2 emissie van de elektriciteitssector 13,6 % uit van de totale 

broeikasgasemissie in België. 

Voor de basisscenario’s wordt er voor 2020 enerzijds voor Nuc-900 een daling en anderzijds voor Nuc-3000 

een stijging verwacht in de emissie van broeikasgassen t.o.v. het basisscenario Nuc-1800. Voor 2030 blijft 

de CO2 uitstoot nagenoeg voor alle basisscenario’s (Nuc-900, Nuc-1800 en Nuc-3000) ongeveer op 

hetzelfde niveau. 

In de toekomstige situatie is voor bijna alle alternatieve scenario’s (met uitzondering van EE/RES++) de 

bijdrage van de CO2 emissies tot het Kyoto-plafond in 2030 hoger dan in de actuele situatie (2010). Dit 

betekent dat, als gevolg van de CO2 emissies door de elektriciteitsproductie, meer inspanningen qua 

energie-efficiëntie of emissiereductie in andere sectoren noodzakelijk zullen zijn om de klimaatdoelstellingen 

te halen. Anderzijds is het mogelijk dat de groei van het elektriciteitsverbruik voor een deel veroorzaakt wordt 

door een verschuiving van fossiele brandstoffen naar elektriciteit in bepaalde sectoren, waardoor de directe 

emissie van deze sectoren zal dalen. Gezien dergelijke verschuivingen in het algemeen energiesysteem niet 

gedekt zijn in de prospectieve studie, kan hierover geen uitspraak worden gedaan.  

In de scenario’s met een doorgedreven energie-efficiëntie om zijn primair energieverbruik te verminderen 

(18%EE en EE/RES++) t.o.v. een referentieprojectie worden significante reducties in de emissie van 

broeikasgassen t.o.v. het basisscenario Nuc-1800 bekomen. Voor het scenario EE/RES++ (ambitieuze 

ontplooiing van de hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteitsproductie na 2020) worden de meest 

significante reducties verwacht in de emissie van broeikasgassen t.o.v. de huidige situatie (2010) en t.o.v. 

het basisscenario Nuc-1800 in 2020 en 2030.  

In het alternatieve scenario No_imp wordt een stijging in de emissie van broeikasgassen verwacht t.o.v. het 

basisscenario Nuc-1800 voor 2020 en 2030. Dit scenario is wel diegene zonder netto invoer van elektriciteit, 

zodat de mogelijkheid bestaat dat de hogere emissies op het Belgisch grondgebied gecompenseerd worden 

door lagere emissies in onze buurlanden (t.o.v. de andere alternatieve scenario’s waar er wel een netto 

invoer van elektriciteit plaatsvindt).  

In het alternatieve scenario Coal (nieuwe steenkoolcentrales mogelijk na 2020) wordt in 2030 een 

significante stijging in de emissie van broeikasgassen verwacht t.o.v. het basisscenario Nuc-1800 in 2030.  

In alle scenario’s blijft de bijdrage van de emissies van de elektriciteitsproductie in 2020 en 2030 tot de 

Kyotodoelstelling voor de periode 2008-2012 hoog. Bovendien zal hoogstwaarschijnlijk rekening moeten 

gehouden worden met strengere reductie-doelstellingen naar de toekomst toe, hoewel de manier en het 

niveau (nationaal of Europees) waarop deze zullen worden geïmplementeerd op dit ogenblik nog onzeker is 

 

Aanrijking bodem 

In de actuele situatie worden binnen België de volgende bedreigingen waargenomen: bodemverontreiniging, 

dalend organisch stofgehalte, bodemafdichting, bodemerosie, verdroging, verdichting, verlies aan 

bodembiodiversiteit, verzilting en overstroming, massatransport en geulerosie.  

Binnen het kader van dit plan-MER is enkel de aanrijking van de bodem via luchtemissies belangrijk. Het 

plan-MER voor PSE1 toont aan dat enkel verzurende depositie moet bekeken worden. Andere mogelijke 

aanrijkingen zijn lokaal en vallen onder de scope van project-MER’s voor individuele installaties. 

In de toekomstige situatie neemt de bijdrage van de elektriciteitsproductie in België tot de gemiddelde 

verzurende depositie af voor nagenoeg alle scenario’s t.o.v. de huidige situatie. Enkel in het scenario Coal 

wordt er in 2030 een toename verwacht t.o.v. de huidige situatie. De scenario’s 18%EE en EE/RES++ 

leveren de laagste bijdrage tot de gemiddelde verzurende depositie op, als gevolg van de lagere 
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energieproductie (energie-efficiëntie doelstelling van 18% tegen 2020). Opnieuw geldt dat als gevolg van 

een hogere netto invoer emissies in buurlanden kunnen worden gegenereerd, die eveneens bijdragen tot de 

verzurende depositie in België en Europa.  

De maximale gemiddelde verzurende depositie als gevolg van de elektriciteitsproductie in België is op het 

Belgisch grondgebied beperkt tot 16-23 Zeq/ha/jaar voor alle alternatieve scenario’s in 2030, hetgeen als 

aanvaardbaar wordt beschouwd. 

 

Generatie niet-nucleaire afvalstromen 

In de actuele situatie is vooral de productie van bedrijfsafvalstoffen en bijproducten relevant. Uit de literatuur 

blijkt dat de elektricteitssector in België ongeveer 65 kton bedrijfsafvalstoffen per jaar produceert. Verder 

ontstaan bijproducten zoals bodem- en vliegassen en gips. Al deze stromen worden momenteel herbruikt. 

Voor enerzijds 2020 en anderzijds 2030 (toekomstige situatie) blijft de bijdrage van de jaarlijks 

geproduceerde hoeveelheden bedrijfsafval en bijproducten in België voor alle basisscenario’s (Nuc-900, 

Nuc-1800 en Nuc-3000) ongeveer gelijk. 

Voor de alternatieve scenario’s kan afgeleid worden dat de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid 

bedrijfsafvalstoffen in het 18%EE en EE/RES++ scenario in 2020 lager is dan in de huidige situatie in 2010. 

Het geproduceerde bedrijfsafval is in deze scenario’s 18%EE en EE/RES++ in 2020 en 2030 ook lager ten 

opzichte van de respectievelijke basisscenario’s (Nuc-900, -1800 en -3000) in 2020 en 2030. Voor de 

scenario’s Coal en No_imp is de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid in 2030 hoger dan in de 

basisscenario’s. Voor 2020 is de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid voor Coal en No_imp hoger dan de 

basisscenario’s Nuc-900 en Nuc-1800, maar lager dan het basisscenario Nuc-3000. Ook hier dient er 

opgemerkt te worden dat het alternatieve scenario No_imp het scenario is zonder netto invoer van 

elektriciteit. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de hogere hoeveelheid bedrijfsafval op het Belgisch 

grondgebied gepaard gaat met lagere hoeveelheden in onze buurlanden (t.o.v. de andere alternatieve 

scenario’s waar er wel een netto invoer van elektriciteit plaatsvindt). 

De bijproducten worden in de actuele situatie volledig hergebruikt en vervangen aldus primaire materialen. 

Deze substitutie van primaire materialen kan als een positief effect aanzien worden, gezien dit bijdraagt tot 

een besparing van grondstoffen en de effecten van de ontginning en bewerking vermeden worden. 

Bodemassen worden hoofdzakelijk in de bouwsector gebruikt als substituut voor bepaalde grindfracties. 

Vliegassen worden, omwille van hun puzzolane eigenschappen, toegevoegd aan cement. Gips wordt 

voornamelijk ingezet bij de aanmaak van gipsplaten. In het scenario Coal 2030 dient met een significante 

stijging van de hoeveelheid bijproducten rekening gehouden worden. Met betrekking tot de afzet van bodem- 

en vliegassen stellen zich hoogstwaarschijnlijk geen problemen. Met betrekking tot de afzet van dergelijke 

grote hoeveelheden gips kan zich eventueel wel een probleem stellen. Indien het gips niet kan worden 

herbruikt, dient het te worden gestort, wat als een negatief effect moet worden bestempeld.  

 

Generatie nucleaire afvalstromen 

Voor de actuele situatie geldt een gemiddelde jaarlijkse productie over de laatste 3 jaar van geconditioneerd 

laag- en middelradioactief afval uit Belgische kerncentrales van 5,3 m³/TWh nucleaire productie. Daarnaast 

ontstaat in België elk jaar nog ca. 120 ton hoogactieve bestraalde kernbrandstof.  

De beslissing om de capaciteit van de kerncentrales rapper af te bouwen (Nuc-3000) heeft een impact van 

24% op de generatie van laag- en middelradioactief en van hoogradioactief afval tussen 2010 en 2030 

(toekomstige situatie) ten opzichte van het basis scenario Nuc-900. Ook bij het basisscenario Nuc-1800 

wordt er tussen 2010 en 2030 ca. 12 % minder laag- en middelradioactief en hoogradioactief afval verwacht 

dan in het basisscenario Nuc-900. 
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Impact op menselijke gezondheid 

Voor de impact op menselijke gezondheid, is vooral de luchtkwaliteit belangrijk, als ook de radioactiviteit. De 

actuele situaties werden reeds hierboven besproken.  

De wijzigingen in impact op menselijke gezondheid voor de toekomstige situatie, werd uitgedrukt in DALY’s 

of in wijziging van de luchtkwaliteit en kan als verwaarloosbaar beoordeeld worden voor de verschillende 

onderzochte alternatieve scenario’s ten opzichte van de basisscenario’s. 

De wijzigingen in impact op menselijke gezondheid, ten gevolge van de radioactiviteit kan ook als 

verwaarloosbaar beoordeeld worden. 

 

Impact op ecosystemen 

De beschrijving van de actuele situatie van de ecosystemen binnen België omvat een beschrijving van de 

aanwezige fauna en flora binnen de compartimenten bodem, lucht en water. Op plan-MER niveau wordt 

geen impact verwacht op oppervlaktewater (zie register/scopingsrapport). Het aspect water wordt hier dan 

ook buiten beschouwing gelaten. De onderwerpen bodem en luchtkwaliteit kwamen hierboven reeds aan 

bod. Voor de actuele fauna en flora toestand geldt dat in België ongeveer 12,6 van het grondgebied 

beschermd is onder Natura 2000. 1,1% van het grondgebied is aangeduid als natuurreservaat.  

Voor de toekomstige situatie wordt er geen significant negatief effect op de fauna en flora verwacht ten 

gevolge van de uitstoot van NOx, SO2 en fijn stof door de elektriciteitssector bij de verschillende alternatieve 

scenario’s.  Zoals hierboven vermeld, is een mogelijk significante negatieve impact van NO2 op planten en 

gewassen ter hoogte van de grote steden niet uitgesloten. Buiten de grote steden worden er geen negatieve 

impacten verwacht. In alle scenario’s blijft de bijdrage van de CO2 emissies van de elektriciteitsproductie in 

2020 en 2030 tot de Kyotodoelstelling voor de periode 2008-2012 hoog. De klimaatverandering leidt tot 

complexe verstoringen van het evenwicht van de ecosystemen wegens bijvoorbeeld de onderbreking van 

bepaalde voedselketens ingevolge evolutie binnen de soorten. Voorlopig is nog weinig bekend over de 

mogelijke gevolgen van klimaatverandering op het functioneren van ecosystemen op de verschillende 

schaalniveaus: natuurgebied, landschaps- of streekniveau, België. 

Verder kan hier herhaald worden dat er voor geen enkel scenario significant negatieve effecten van 

verzurende depositie te verwachten zijn voor de ecosystemen. 
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DEEL 2 Inleiding 
 

Elektriciteit is onmisbaar in het dagelijkse leven en is daarom een prioriteit voor de overheid, die met het oog 

op de continuïteit van het economisch leven en op het welzijn van de bevolking, de “zekerheid van de 

elektriciteitsbevoorrading” wil garanderen. Onder “zekerheid van de elektriciteitsbevoorrading” wordt 

verstaan dat op elk ogenblik elektriciteit geleverd kan worden tegen een prijs die voor alle gebruikers 

aanvaardbaar is en die in duurzame milieuomstandigheden wordt geleverd. Hiertoe is het van belang om de 

evolutie van de elektriciteitsvraag te kennen, om de vraag en het aanbod op elkaar te kunnen afstemmen.  

De “prospectieve studie elektriciteit tegen 2030 (PSE2) (i)” is door de Algemene Directie Energie van de 

FOD Economie (AD Energie) opgesteld in samenwerking met het Federaal Planbureau (FPB).  

De PSE2 bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft een algemeen overzicht van de PSE2. Het tweede 

deel geeft een kwantitatieve analyse van de elektriciteitsbevoorrading in België tegen het jaar 2030. Het 

derde deel maakt een evaluatie van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van België op basis van een 

aantal criteria en gegevens uit diverse bronnen (maar vooral van het tweede deel van de PSE2 voor wat de 

toekomst betreft) en geeft aanbevelingen. 

De kwantitatieve analyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van het energiemodel PRIMES en van het 

onderzoek van verscheidene scenario’s, houdt een analyse in van:  

• de elektriciteitsbevoorrading die de vooruitzichten wenst te bepalen van de Belgische energievraag in het 

algemeen en van de elektriciteitsvraag in het bijzonder, en  

• de elektrische productiecapaciteit die nodig is om op middellange en lange termijn (2020-2030) het 

elektriciteitsaanbod en de elektriciteitsvraag op elkaar af te stemmen.  

Zij houdt rekening met de ontwikkelingen van de Belgische economie en van de internationale 

energieprijzen, met de mogelijkheid van grensoverschrijdende elektriciteitshandel en met het Europees 

Klimaat- en Energiepakket. 

Voordien werden reeds indicatieve programma’s opgemaakt voor de periodes 2002-2011 (
ii
) en 2005-2014 

(
iii
), en een eerste prospectieve studie voor de periode 2008-2017 (

iv
) Om de vier jaar worden de studies 

aangepast voor minstens de komende tien jaar.  

Voor het beoordelen van de gevolgen voor milieu, ten gevolge van de Studie over de perspectieven van 

elektriciteitsbevoorrading tegen 2030, moet een strategische milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd worden. 

Deze SMB werd opgesteld op basis van de kwantitatieve analyse van het PSE2 (deel 2 van de PSE2). 

De basis voor de SMB, is terug te vinden in de Europese richtlijn 2001/42/EC van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen of programma´s. De wet van 13 februari 2006 (
v
) zet de Europese richtlijn om voor de Belgische 

Staat.  

De SMB richtlijn heeft tot doel “te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en bij te dragen tot de 

integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen en programma’s, met het 

oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling, door ervoor te zorgen dat bepaalde plannen en 

programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben, in overeenstemming met deze richtlijn, 

aan een milieubeoordeling worden onderworpen.”  

 

In kader van de wet van 13 februari 2006 moet voor de “Studie over de perspectieven van 

elektriciteitsbevoorrading tegen 2030”, een strategische milieubeoordeling uitgevoerd worden, volgens de 

bepalingen beschreven in de wet (Art. 6, §1, 1°).  

 

Procedure 

Een eerste stap in de SMB procedure is de opmaak van een scopingsdocument, ook “register” genoemd.  



 Pagina 16 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

Binnen het register is de reikwijdte en het detailniveau van de strategische milieubeoordeling voor het 

ontwerpsplan of -programma bepaald. In dit document is een beschrijving gegeven van het plan of 

programma en zijn de te bestuderen scenario’s toegelicht. Er is tevens nagegaan welke milieueffecten als 

mogelijk significant aanzien worden en bijgevolg bestudeerd worden in het plan-MER. 

Het ontwerpregister van de PSE2 werd in oktober 2013 voor advies voorgelegd aan een adviescomité, 

genoemd het ‘Adviescomité SEA’ waar verschillende federale instanties deel van uitmaken. In januari 2014 

werd het definitieve register meegedeeld aan het Adviescomité-SEA.  

Voorliggend rapport bevat het milieueffectenrapport, dat eveneens aan het Adviescomité SEA wordt 

voorgelegd. Het rapport omvat de identificatie, omschrijving en evaluatie van de vermoedelijke milieueffecten 

die als gevolg van de uitvoering van het plan kunnen optreden. Betrokken instanties en het publiek worden 

geraadpleegd en krijgen de mogelijkheid om inspraak te hebben. Na de finale aanpassingen van het plan of 

programma moet een eindverklaring opgesteld worden.  
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DEEL 3 Informatie over de studie 

1 Doelstelling en inhoud van de prospectieve studie 

1.1 Doelstelling 

Als hulpmiddel betreffende de beslissing inzake de bevoorradingszekerheid van elektriciteit heeft de 

prospectieve studie elektriciteit als voorwerp de analyse van de mogelijkheden van het realiseren van het op 

elkaar afstemmen van het aanbod van en de vraag naar elektriciteit op een tijdshorizon van minstens 

10 jaar. 

Volgens artikel 3 van de wet van 29 april 1999
vi
, bevat de prospectieve studie de volgende elementen: 

1. ze maakt een schatting van de evolutie van de vraag naar en van het aanbod van elektriciteit op 

middellange en lange termijn en identificeert de behoeften aan nieuwe middelen die daaruit 

voortvloeien; 

2. ze bepaalt de richtsnoeren inzake de keuze van primaire bronnen met zorg voor een gepaste 

diversificatie van de brandstoffen, de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

en de inpassing van de door de Gewesten bepaalde randvoorwaarden inzake leefmilieu om rekening 

te houden met de internationale verbintenissen van België inzake de beperking van emissies en de 

energieproductie uit hernieuwbare bronnen; 

3. ze bepaalt de aard van de productiekanalen waaraan de voorrang moet worden gegeven met zorg 

voor de bevordering van productietechnologieën met lage emissie van broeikasgassen; 

4. ze evalueert de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit en formuleert, wanneer deze in het 

gedrang dreigt te komen, aanbevelingen dienaangaande; 

5. ze formuleert de aanbevelingen op basis van de vaststellingen die gemaakt zijn bij § 2, 1° tot 4°. De 

netbeheerder houdt rekening met deze aanbevelingen wanneer hij zijn in artikel 13 bedoelde 

ontwikkelingsplan opstelt; 

6. zij analyseert de opportuniteit om gebruik te maken van de bij artikel 5 voorziene aanbestedings-

procedure.” 

 

1.2 Onderdelen van de prospectieve studie 

De PSE2 bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft een algemeen overzicht van de PSE2. Het tweede 

deel geeft een kwantitatieve analyse van de elektriciteitsbevoorrading in België tegen het jaar 2030 waarbij 

gebruik wordt gemaakt van het energiemodel PRIMES en van het onderzoek van verscheidene scenario’s. 

Het derde deel maakt een evaluatie van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van België op basis van 

een aantal criteria en gegevens uit diverse bronnen (maar vooral van het tweede deel van de PSE2 voor wat 

de toekomst betreft) en geeft aanbevelingen. 

 

Enkel de kwantitatieve analyse wordt onderworpen aan de strategische milieubeoordeling. Deze gaat uit van 

drie basisscenario’s en vier alternatieve scenario’s. Voor een beschrijving van de referentiesituatie 

(basisscenario’s) en de alternatieven wordt verwezen naar hoofdstuk 2. 

 

Om de vraag naar elektriciteit van België te kunnen invullen, wordt momenteel enerzijds beroep gedaan op 

de eigen productiemiddelen op Belgisch grondgebied en anderzijds op invoer van energie vanuit de 

buurlanden. Om de toekomstige elektriciteitsvraag te kunnen invullen, zal, in overeenstemming met 

bovenvermelde studie, een nood zijn aan bijkomende productiemiddelen en verbeteren en/of vervanging van 

bestaande installaties in België maar zal ook blijvend een beroep gedaan worden op invoer.  
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Binnen de studie worden de volgende onderdelen beschouwd: 

• constructie van nieuwe eenheden; 

• exploitatie van bestaande en nieuwe eenheden. 

Ook de uitbreiding van het netwerk kan aanleiding geven tot milieueffecten, maar maakt geen deel uit van de 

scope van de prospectieve studie en dus ook niet van het milieueffectenonderzoek. 

Hoeveel MW(h) en welke energievormen (aardgas, steenkool, nucleair, hernieuwbare energie, andere) 

nodig zullen zijn, zal afhangen van tal van factoren zoals macro-economische en demografische 

ontwikkelingen, marktontwikkelingen (bv. internationale brandstofprijzen), internationaal, nationaal en 

regionaal milieubeleid en dergelijke meer. De productie van de bestaande eenheden in België in 2010 wordt 

weergegeven in Tabel 1-1.  

 

Tabel 1-1:Productie per energievorm in België – Situatie 2010 en percentage t.o.v. totale productie 

 
Bron: Energieobservatorium (AD Energie). 

 

1.3 Nut en noodzaak van de studie  

De volledige vrijmaking van de elektriciteitssector in België en in Europa, heeft met het openstellen van de 

grenzen en de nationale markten tot een grondige verandering geleid van de fysionomie van de 

elektriciteitssector en de elektriciteitsmarkt. Ze werpt het probleem op van de continuïteit en van de garantie 

van de investeringen in nieuwe productiemiddelen.  

Bovendien doet de vrijmaking de vraag rijzen over de rol die de in- en uitvoer van elektriciteit in de toekomst 

zullen spelen ten opzichte van de binnenlandse productie. Welke productiecapaciteiten die geïnstalleerd zijn 

in België, zullen volstaan om tegelijk te voldoen aan de nationale en internationale vraag, met een hoge 

betrouwbaarheidsgraad, in een sterk concurrentiële context, waarbij elke productie-eenheid een rentabiliteit 

haalt die verwacht wordt door de marktspelers? 

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag is het van belang om een studie op te stellen waarin 

wordt aangegeven op welke wijze de elektriciteitsbevoorrading van België kan verwezenlijkt worden tot 

2030. Zoals hierboven vermeld, zijn er nog tal van onzekerheden, waardoor een concrete invulling van de 

studieonderdelen nog niet aan de orde is. Wel is er reeds een studie opgemaakt over de perspectieven van 

de elektriciteitsbevoorrading (
i
). Er zal een milieubeoordeling gebeuren van de in de studie voorgestelde 

alternatieven. 

 

TWh %

46,1 51,1

Steenkool 4 4,4

Aardgas 30,3 33,6

Andere 2,1 2,3

Waterkracht 0,3 0,3

Onshore windkracht 1 1,1

Offshore windkracht 0,3 0,3

PV 0,6 0,7

Biomassa 5,5 6,1

90,2

Energievorm

Kernenergie

Fossiele energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen

Totaal:
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2 Scenario’s en varianten 

2.1 Referentiesituatie 

In tegenstelling tot de eerste prospectieve studie, die gericht was op één enkele referentiesituatie: het 

referentiescenario, wordt in de tweede prospectieve studie uitgegaan van 3 referentiesituaties zijnde de 

3 basisscenario’s.  

De reden hiertoe is de onzekerheid over de beschikbaarheid van de nucleaire capaciteit tegen 2020 op het 

ogenblik dat de kwantitatieve analyse werd gemaakt (april tot september 2012). In die context kan men 

inderdaad moeilijk steunen op een gekende tendens inzake kernenergie.  

De drie basisscenario’s hebben echter dezelfde kenmerken als een referentiescenario, maar geven andere 

evoluties van de elektriciteitsproductie met betrekking tot kernenergie: 

• basisscenario Nuc-1800 gaat uit van de geleidelijke ontmanteling van de kerncentrales na 40 jaar 

werking, overeenkomstig de wet over de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 

elektriciteitsproductie, uitgevaardigd op 31 januari 2003. De naam van het scenario verwijst naar het 

wegvallen van 1.800 MW aan nucleaire capaciteit (Doel 1 & 2 en Tihange 1) in het elektriciteitspark in 

2020. 

• basisscenario Nuc-900 is geënt op de beslissing van de Ministerraad van 4 juli 2012 die voorziet in een 

verlenging met tien jaar van de operationele werkingsduur van de kerncentrale van Tihange 1. Voor de 

overige kerncentrales blijft de wet van 2003 van toepassing. De naam van het scenario verwijst naar het 

wegvallen van ongeveer 900 MW aan nucleaire capaciteit (Doel 1 & 2) in het elektriciteitspark in 2020. 

• basisscenario Nuc-3000 gaat uit van de hypothese dat 3.000 MW aan nucleaire capaciteit niet meer 

beschikbaar zal zijn in 2020 als gevolg van de vervroegde sluiting van een aantal reactoren en de 

toepassing van de wet van 2003, behalve voor de centrale van Tihange 1 die, zoals in het scenario Nuc-

900, haar activiteiten voortzet tot in 2025. Met andere woorden, er verdwijnt 3.000 MW uit het 

elektriciteitspark tegen 2020. 

 

De basisscenario’s berusten op de tot eind 2009 aangenomen beleidsmaatregelen. Ze houden ook rekening 

met de evoluties van het Belgisch energiesysteem in 2010, het laatste jaar waarvoor volledige energie-

statistieken beschikbaar waren op het ogenblik dat de kwantitatieve analyse werd gemaakt. Ze steunen op 

dezelfde hypothesen in verband met de demografische en economische context tegen 2030 (sectoractiviteit, 

internationale brandstofprijzen, enz.) en op dezelfde beleidsmaatregelen die van kracht zijn op het vlak van 

energie1, transport en milieu. De belangrijkste hypothesen die werden gebruikt voor de basisscenario’s 

worden beschreven in deel 2.2.1 van de PSE2 (
vii

). 

Tabel 2-1 geeft de belangrijkste in de PSE2 gebruikte economische en demografische variabelen. Het toont 

zowel de absolute waarden voor de horizon 2020-2030 als de gemiddelde jaarlijkse groei tussen 2010 en 

2020 enerzijds en tussen 2020 en 2030 anderzijds. 

  

                                                      
1
 Behalve voor kernenergie, zoals geschreven in vorige §. 
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Tabel 2-1 : Macro-economische en demografische hypothesen voor België tegen 2020 en 2030 
 

 2010 2020 2030 10/20 20/30 

Bevolking (in miljoen) 10,784 11,322 11,745 0,5% 0,4% 

Aantal gezinnen (in miljoen) 4,689 5,123 5,514 0,9% 0,7% 

Gemiddelde gezinsgrootte (aantal 
personen per gezin) 

2,30 2,21 2,13 -0,4% -0,4% 

bbp (in miljard euro van 2005) 322 402 474 2,3% 1,6% 

Bruto toegevoegde waarde (in miljoen euro 
van 2005) 

286050 362754 427622 2,4% 1,7% 

Industrie 43066 57116 65394 2,9% 1,4% 

Ijzer-en staalsector 1762 2121 2221 1,9% 0,5% 

Non-ferrometalen 1338 1629 1724 2,0% 0,6% 

Chemie 9548 12569 14706 2,8% 1,6% 

Niet-metaalhoudende mineralen 2089 2799 3126 3,0% 1,1% 

Papier 3440 4841 5683 3,5% 1,6% 

Voeding, dranken, tabak 6924 9139 10303 2,8% 1,2% 

Vervaardiging van metaalproducten 11051 15068 17732 3,1% 1,6% 

Textiel 1593 1796 1688 1,2% -0,6% 

Overige 5321 7154 8211 3,0% 1,4% 

Bouw 14019 16109 17717 1,4% 1,0% 

Tertiaire sector 220200 279632 333775 2,4% 1,8% 

Marktdiensten 112825 143924 176775 2,5% 2,1% 

Niet-verhandelbare diensten 67648 83183 91231 2,1% 0,9% 

Handel 37364 49730 62937 2,9% 2,4% 

Landbouw 2362 2796 2833 1,7% 0,1% 

Energiesector 8766 9897 10737 1,2% 0,8% 

Bronnen: NTUA, Eurostat (voorlopige gegevens voor 2010). 

Noot: //: gemiddelde jaarlijkse groeivoet. 

 

Wat betreft het energie- en klimaatbeleid wordt verondersteld dat de Belgische doelstellingen uit het 

wetgevend Klimaat- en Energiepakket zullen worden gerealiseerd.  

Er wordt rekening gehouden met: 

• een vermindering van de broeikasgasemissies in de niet-ETS-sector met 15% in 2020 ten opzichte van 

het niveau van 2005; 

• een vermindering van de broeikasgasemissies in de ETS-sector in het kader van het Europese emissie-

handelssysteem; die vermindering moet dus niet gebeuren via een nationale doelstelling, maar via een 

eenvormige koolstofprijs op Europees niveau; 

• een HEB (Hernieuwbare EnergieBronnen) -aandeel van 13% in het bruto finaal energieverbruik in 2020; 

• een HEB-aandeel van 10% in de transportsector in 2020; 

• energie-efficiëntie: de maatregelen die voortvloeien uit actieplannen inzake energie-efficiëntie, de 

reglementeringen die de richtlijn ‘ecodesign’ toepassen en de herziening van de richtlijn over de 

energieprestatie van gebouwen (maar niet de concrete Europese doelstelling van 20% vermindering in 

energieverbruik tegen 2020 en Belgische doelstelling van 18% qua energie-efficiëntie). 

 

Tabel 2-2 geeft een overzicht van de evolutie van de nucleaire capaciteit in België in de verschillende 

basisscenario’s. 
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Tabel 2-2: Evolutie van de nucleaire capaciteit in België volgens de basisscenario’s (MW) 
 

MW 2010 2015 2020 2025 2030 

Nuc-900 5943 5301 5076 973 0 

Nuc-1800 5943 4700 4114 613 0 

Nuc-3000 5943 3287 3062 973 0 

Bron: PSE2. 
 
Noot: deze evolutie steunt op twee hypothesen: 1) het jaar voor het jaar waarin een kerncentrale wordt gesloten, werkt deze op de h elft van haar capaciteit 
(zie aanbevelingen van de PSE1

viii
); 2) het jaar waarin de kerncentrale effectief wordt gesloten, wordt haar beschikbare capaciteit berekend op basis van 

het aantal maanden dat ze nog operationeel is. 

 

2.2 Vooropgestelde alternatieve scenario’s 

Om rekening te houden met de onzekerheden over sommige oriënteringen van het Belgisch energiebeleid, 

worden in de PSE2
(i)

 ook verschillende alternatieve scenario’s bestudeerd. De resultaten daarvan maken het 

mogelijk de impact van alternatieve of nieuwe beleidsmaatregelen op de Belgische elektriciteitsbevoorrading 

te evalueren.  

De alternatieve beleidsmaatregelen hebben betrekking op de energiemix voor de elektriciteitsproductie en 

meer bepaald de rol van steenkool. Wat kernenergie betreft, veronderstellen de alternatieve scenario’s 

dezelfde evolutie als in scenario Nuc-1800. Wat de nieuwe beleidsmaatregelen betreft, legt de PSE2 vooral 

de nadruk op de ontplooiing van hernieuwbare energiebronnen na 2020 en op de beheersing van de 

energievraag in het algemeen en van de elektriciteitsvraag in het bijzonder in het kader van de Belgische 

(indicatieve) doelstelling van verbetering van de energie-efficiëntie met 18% in 2020 ten opzichte van de 

baseline PRIMES 2007. De impact van de afhankelijkheid van de elektriciteitsinvoer op de nood aan 

productiecapaciteit op Belgisch grondgebied wordt ook geëvalueerd met behulp van een alternatief scenario 

zonder grensoverschrijdende elektriciteitsstromen. 

Vier alternatieve scenario’s werden opgesteld en geanalyseerd. Enkel de kenmerken waarin ze verschillen 

van de basisscenario’s, worden hieronder beschreven: 

• Scenario Coal: dit scenario schaft de randvoorwaarde af die werd opgelegd in de basisscenario’s, 

namelijk geen investeringen in nieuwe steenkoolcentrales tot 2030. In het Coal-scenario zijn 

investeringen in nieuwe steenkoolcentrales mogelijk, maar enkel na 2020, om rekening te houden met de 

termijnen voor de vergunning- en bouwprocedures; 

• Scenario No-imp: dit alternatief scenario veronderstelt een niveau van netto elektriciteitsinvoer dat gelijk 

is aan nul over de gehele projectieperiode. In de basisscenario’s is de gekozen hypothese een constant 

niveau van netto-invoer dat verschilt van nul tijdens de periode 2015-2030 (5,8 TWh); 

• Scenario 18%EE: dit scenario houdt rekening met de indicatieve doelstelling van België om zijn primair 

energieverbruik tegen 2020 met 18% te verminderen ten opzichte van een referentieprojectie. In de 

basisscenario’s worden enkel de bestaande beleidsmaatregelen opgenomen die tot doel hebben het 

energieverbruik te verminderen en niet het indicatieve streefdoel van 18%; 

• Scenario EE/RES++: dit scenario onderzoekt de impact van een ambitieuze ontplooiing van de 

hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteitsproductie na 2020, in combinatie met een daling van de 

elektriciteitsvraag die compatibel is met de energie-efficiëntiedoelstelling van 18% tegen 2020. 

 

Een overzicht van de kenmerken van de bestudeerde scenario’s wordt weergegeven in Tabel 2-3. 

 



 Pagina 22 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

Tabel 2-3: Definitie van de basisscenario’s en de alternatieve scenario’s 

 
Kernenergie in 

2020 (MW) 

 

Optie 

steenkool na 

2020 

 

Netto elek-

triciteitsinvoer 

periode 2015-

2030 (TWh) 

Elektriciteitsvraag 

periode 

2015-2030 

HEB-E in 2030 

Basisscenario’s 

  Nuc-900 -867 neen 5,8 endogeen endogeen 

  Nuc-1800 -1829 neen 5,8 endogeen endogeen 

  Nuc-3000 -2881 neen 5,8 endogeen endogeen 

Alternatieve scenario’s 

  Coal -1829 ja 5,8 endogeen endogeen 

  No-imp  -1829 neen 0,0 endogeen endogeen 

  18%EE 
-1829 

neen 
5,8 doelstelling 18% 

EE (*) 
endogeen 

  EE/RES++ 
-1829 

neen 
5,8 doelstelling 18% 

EE (*) 
50% 

Bron: PSE2. 

Noot: EE= energie-efficiëntie; HEB-E= elektriciteit opgewekt op basis van  hernieuwbare energiebronnen  

  (in % van  de totale netto elektriciteitsproductie). 

(*) : meer bepaald: de elektriciteitsvraag blijft endogeen bepaald, maar de evolutie ervan houdt eveneens  rekening met de 18% EE-doelstelling. 

 

De invulling van de elektriciteitsvraag van de verschillende scenario’s gebeurt enerzijds door binnenlandse 

productie en anderzijds door invoer uit geconnecteerde landen. Ook wat betreft binnenlandse productie, 

verschilt de inzet van verschillende energiebronnen naargelang het gekozen scenario. In Tabel 2-4 t.e.m. 

Tabel 2-11 wordt een overzicht gemaakt van de elektriciteitsvoorziening in 2020 en 2030, per scenario. 

Naast de invoer wordt ook de totale binnenlandse productie weergegeven per scenario. 

Figuur 2-1 geeft een overzicht van de evolutie van de samenstelling van het elektriciteitsaanbod in de 

alternatieve scenario’s Coal en No-imp ten opzichte van het basisscenario Nuc-1800.  

In scenario No-imp wordt het elektriciteitsaanbod uitsluitend ingevuld door binnenlandse productie. 

Aangezien de vraag naar elektriciteit weinig beïnvloed wordt door de hypothese inzake elektriciteitshandel, is 

een bijkomende productie in de ordegrootte van 5 TWh over de projectieperiode nodig ten opzichte van 

scenario Nuc-1800. Die aanvullende productie komt nagenoeg volledig van aardgascentrales: het aandeel 

van aardgas in de elektriciteitsproductie bereikt zo 70% in 2030, tegenover 69% in scenario Nuc-1800. De 

impact op de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen is marginaal: ten opzichte 

van scenario Nuc-1800 stijgt die productie met slechts 100 GWh in 2020 en 2030. 

Scenario Coal toont meer uitgesproken veranderingen in de structuur van de elektriciteitsproductie, althans 

in 2030, omdat nieuwe investeringen in steenkoolcentrales bij hypothese slechts "toegestaan" zijn na 2020. 

Net zoals in scenario No-imp hebben de veranderingen in hoofdzaak betrekking op aardgas en in mindere 

mate op de hernieuwbare energiebronnen of andere brandstoffen. Steenkool neemt 23 TWh voor zijn 

rekening in 2030, terwijl de productie op basis van aardgas met ongeveer 20 TWh daalt. De productie op 

basis van hernieuwbare energiebronnen valt met iets meer dan 1 TWh terug. In 2030 verzekert steenkool 

23% van de elektriciteitsproductie in België, aardgas 48%, HEB 27% en de andere brandstoffen 2%. 
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Figuur 2-1: Evolutie van de samenstelling van het elektriciteitsaanbod in de scenario’s Nuc-1800, Coal en 

No-imp  

 

Bron: PSE2. 

 

De daling van het primair energieverbruik in scenario 18%EE heeft vooral een impact op de fossiele 

energiebronnen (-17% in 2020 ten opzichte van scenario Nuc-1800) en in mindere mate op HEB (-5%). De 

veranderingen vloeien grotendeels voort uit een vermindering van het verbruik van fossiele energie en 

elektriciteit in de sectoren van de eindvraag die zich onrechtreeks laat voelen in de energieverwerkende 

sector, waaronder de elektriciteitssector. Aangezien de netto elektriciteitsinvoer over de volledige 

projectieperiode verondersteld wordt constant te zijn (5,8 TWh), heeft de impact van de energie-

efficiëntiedoelstelling op de gevraagde elektrische energie een rechtstreeks effect op de 

elektriciteitsproductie in België.  

 



 Pagina 24 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

 

Tabel 2-4: Absolute waarden geproduceerde en geïmporteerde elektriciteit voor basisscenario’s en alternatieve scenario’s voor het jaar 2020, in TWh 

 
Netto invoer 

Nucleaire 
elektriciteit 

Hernieuwbare 
energie 

Steenkool Aardgas Andere Totale productie 

2020 - Basisscenario's  

  Nuc-1800 5,8 31,85 22,46 0,01 37,82 2,40 94,54 

  Nuc-900 5,8 39,44 22,73 0,01 31,64 2,27 96,09 

  Nuc-3000 5,8 23,55 22,10 0,00 43,99 2,37 92,01 

2020 - Alternatieve scenario's  

  Coal 5,8 31,85 22,15 0,01 37,95 2,56 94,52 

  No_imp 0 31,85 22,58 0,00 43,00 2,39 99,82 

  18%EE 5,8 31,85 20,44 0,05 28,60 1,74 82,68 

  EE/RES++ 5,8 31,85 25,33 0,01 21,58 1,83 80,61 

Bron: PRIMES 

 

Tabel 2-5: Absolute waarden geproduceerde en geïmporteerde elektriciteit voor basisscenario’s en alternatieve scenario’s voor het jaar 2030, in TWh 

 
Netto invoer 

Nucleaire 
elektriciteit 

Hernieuwbare 
energie 

Steenkool Aardgas Andere Totale productie 

2030 - Basisscenario's  

  Nuc-1800 5,8 0,00 28,85 0,00 68,83 2,22 99,90 

  Nuc-900 5,8 0,00 29,01 0,00 68,74 2,22 99,96 

  Nuc-3000 5,8 0,00 27,98 0,00 69,93 2,15 100,05 

2030 - Alternatieve scenario's  

  Coal 5,8 0,00 27,60 23,43 48,97 2,18 102,17 

  No_imp 0 0,00 28,90 0,00 73,61 2,29 104,80 

  18%EE 5,8 0,00 26,41 0,00 55,83 1,63 83,88 

  EE/RES++ 5,8 0,00 40,16 0,00 39,32 1,81 81,29 

Bron: PRIMES. 
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Tabel 2-6: Relatieve waarden geproduceerde en geïmporteerde elektriciteit voor alternatieve scenario’s ten opzichte van het basisscenario Nuc-1800, 

voor het jaar 2020 

 
Netto invoer 

Nucleaire 
elektriciteit 

Hernieuwbare 
energie 

Steenkool Aardgas Andere 

2020 - Basisscenario 

  Nuc-1800 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2020 - Alternatieve scenario's 

  Coal 100% 100% 99% 114% 100% 107% 

  No_imp 0% 100% 101% 0% 114% 99% 

  18%EE 100% 100% 91% 564% 76% 73% 

  EE/RES++ 100% 100% 113% 114% 57% 76% 

Bron: PRIMES. 

 

Tabel 2-7: Relatieve waarden geproduceerde en geïmporteerde elektriciteit voor alternatieve scenario’s ten opzichte van het basisscenario Nuc-1800, 

voor het jaar 2030 

 
Netto invoer 

Nucleaire 
elektriciteit 

Hernieuwbare 
energie 

Steenkool Aardgas Andere 

2030 - Basisscenario 

  Nuc-1800 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2030 - Alternatieve scenario's 

  Coal 100% 100% 96% 100% 71% 98% 

  No_imp 0% 100% 100% 100% 107% 103% 

  18%EE 100% 100% 92% 100% 81% 74% 

  EE/RES++ 100% 100% 139% 100% 57% 81% 

Bron: PRIMES. 
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Tabel 2-8: Bijdrage (in %) van verschillende energiebronnen aan totale elektriciteitsproductie, per alternatief, voor het jaar 2020 

 

Nucleaire 
elektriciteit 

Hernieuwbare 
energie 

Steenkool Aardgas Andere 
Totale 

productie 

2020 - Basisscenario's 

  Nuc-1800 34% 24% 0% 40% 3% 100% 

  Nuc-900 41% 24% 0% 33% 2% 100% 

  Nuc-3000 26% 24% 0% 48% 3% 100% 

2020 - Alternatieve scenario's 

  Coal 34% 23% 0% 40% 3% 100% 

  No_imp 32% 23% 0% 43% 2% 100% 

  18%EE 39% 25% 0% 35% 2% 100% 

  EE/RES++ 40% 31% 0% 27% 2% 100% 

Bron: PRIMES. 

 

Tabel 2-9: Bijdrage (in %) van verschillende energiebronnen aan totale elektriciteitsproductie, per alternatief, voor het jaar 2030 

 

Nucleaire 
elektriciteit 

Hernieuwbare 
energie 

Steenkool Aardgas Andere 
Totale 

productie 

2030 - Basisscenario's 

  Nuc-1800 0% 29% 0% 69% 2% 100% 

  Nuc-900 0% 29% 0% 69% 2% 100% 

  Nuc-3000 0% 28% 0% 70% 2% 100% 

2030 - Alternatieve scenario's 

  Coal 0% 27% 23% 48% 2% 100% 

  No_imp 0% 28% 0% 70% 2% 100% 

  18%EE 0% 31% 0% 67% 2% 100% 

  EE/RES++ 0% 49% 0% 48% 2% 100% 

Bron: PRIMES. 
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Tabel 2-10: Totale consumptie en invoer en productie ten opzichte van consumptie (in % en in TWh), voor het jaar 2020 

 

Netto invoer 

(TWh) 

Invoer tov 

consumptie (%) 

Totale productie 

(TWh) 

Productie tov 

consumptie (%) 

Totale consumptie 

(invoer+productie) (TWh) 

2020 - Basisscenario's 

  Nuc-1800 5,80 6% 94,54 94% 100,34 

  Nuc-900 5,80 6% 96,09 94% 101,89 

  Nuc-3000 5,80 6% 92,01 94% 97,81 

2020 - Alternatieve scenario's 

  Coal 5,80 6% 94,52 94% 100,32 

  No_imp 0,00 0% 99,82 100% 99,82 

  18%EE 5,80 7% 82,68 93% 88,48 

  EE/RES++ 5,80 7% 80,61 93% 86,41 

Bron: PRIMES. 

 

Tabel 2-11: Totale consumptie en invoer en productie ten opzichte van consumptie (in % en in TWh), voor het jaar 2030 

 

Netto invoer 
(TWh) 

Invoer tov 
consumptie (%) 

Totale productie 
(TWh) 

Productie tov 
consumptie (%) 

Totale consumptie 
(invoer+productie) (TWh) 

2030 - Basisscenario's 

  Nuc-1800 5,80 5% 99,90 95% 105,70 

  Nuc-900 5,80 5% 99,96 95% 105,76 

  Nuc-3000 5,80 5% 100,05 95% 105,85 

2030 - Alternatieve scenario's 

  Coal 5,80 5% 102,17 95% 107,97 

  No_imp 0,00 0% 104,80 100% 104,80 

  18%EE 5,80 6% 83,88 94% 89,68 

  EE/RES++ 5,80 7% 81,29 93% 87,09 

Bron: PRIMES. 
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Om het aanbod aan energie te kunnen garanderen, wordt beroep gedaan op  

1. de bestaande geïnstalleerde capaciteit,  

2. bijkomende investeringen om 

a) enerzijds te kunnen voldoen aan de bijkomende vraag naar energie, 

b) anderzijds verouderde of buiten gebruik gestelde installaties te vervangen. 

 

In Tabel 2-12 wordt een overzicht gegeven van de capaciteit van de bestaande geïnstalleerde en nieuwe 

productie-eenheden. De nieuwe productie-eenheden worden verwezenlijkt zowel in de vorm van een 

vervanging van verouderde of buiten gebruik gestelde installaties, dan door nieuwe investeringen die er 

moeten komen omwille van de bijkomende vraag. 

 

Tabel 2-12: Bestaande en nieuwe productie-eenheden voor de verschillende scenario’s (in MW), voor het 

jaar 2030 

 
Bestaande 
productie-
eenheden 

Nieuwe productie-eenheden    

 
Hernieuwbare 

energie 
Steenkool Aardgas Andere 

Som nieuwe 
productie-eenheden 

2030 - Basisscenario's 

Nuc-1800 5610 8938 0 10607 712 20257 

Nuc-900 5570 8880 0 10618 708 20206 

Nuc-3000 5670 8778 0 10725 692 20196 

2030 – Alternatieve scenario's 

Coal 5644 8361 3145 7884 802 20193 

No_imp 5640 8995 0 10698 729 20422 

18%EE 5894 8053 0 7054 422 15529 

EE/RES++ 5895 14523 0 5208 409 20140 

 

De varianten Coal en No-imp hebben geen noemenswaardige impact op het niveau en de planning van de 

investeringen in nieuwe productiecapaciteit, en dus ook niet op het geïnstalleerd vermogen van het 

elektriciteitsproductiepark. De toepassing van de indicatieve energie-efficiëntiedoelstelling in 2020 zoals 

gesimuleerd in scenario 18%EE heeft een grote impact op de evolutie van de productiecapaciteit van het 

elektriciteitspark. Het gaat vooral om investeringen in gascentrales, aangezien de productie op basis van 

HEB aangedreven blijft door de doelstelling van 13% HEB in het bruto finaal energieverbruik tegen 2020. De 

evolutie echter van de behoefte aan nieuwe productiecapaciteit in het scenario 18%EE leidt tot 

investeringsuitgaven die lager zijn dan in het scenario Nuc-1800. 
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3 Links met bestaande wetgeving/beleid inzake doelstel-
lingen ter bescherming van het milieu 

Tabel 3-1 geeft een overzicht van het juridisch en beleidsmatig kader dat relevant is voor de opmaak van de 

studie voor de toekomstige elektriciteitsbevoorrading van België. In de tabel wordt aangegeven wat de 

relevantie is van de juridische of beleidsmatige randvoorwaarde en in welke mate in de prospectieve studie 

reeds rekening werd gehouden met deze randvoorwaarde (‘ja’/‘nee’ staat respectievelijk voor ‘er werd in de 

prospectieve studie reeds rekening gehouden met deze randvoorwaarde’ of ‘er werd in de prospectieve 

studie nog geen rekening gehouden met deze randvoorwaarde’). Alle in de lijst opgenomen juridische en 

beleidsmatige randvoorwaarden zijn relevant voor de opmaak van de milieubeoordeling van de PSE2. 

In de tabel wordt vooral de Europese wetgeving opgenomen en indien beschikbaar, wordt ook gerefereerd 

naar het federale wetgevende en juridische kader. Voor wetgeving die op gewestelijk niveau van toepassing 

is, wordt verwezen naar het regionale kader. 
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Tabel 3-1: Juridisch en beleidsmatig kader 

Randvoorwaarde Relevantie Ja/Nee 

Thema Landschap   

Conventie van Granada en daarmee 

gelinkte gewestelijke regelgeving 

 

Op de ministerconferentie van de Raad van Europa, gehouden in Granada, op 3 oktober 1985, werd een 

overeenkomst bereikt inzake het behoud van het architectonische erfgoed van Europa. Het doel van de Raad van 

Europa is een grotere eenheid tussen zijn leden tot stand te brengen teneinde onder meer de idealen en beginselen, 

die hun gemeenschappelijk erfdeel zijn, veilig te stellen te verwezenlijken. 

De conventie erkent dat het architectonische erfgoed een onvervangbare weergave is van de rijkdom en 

verscheidenheid van het culturele erfgoed van Europa, getuigt van de onschatbare waarde van ons verleden en het 

gemeenschappelijke erfgoed is van alle Europeanen. 

Voor gewestelijke regelgeving i.v.m. monumenten wordt gerefereerd naar: 

• Vlaamse Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten; 

• Decreet 03/03/1976 met wijzigingen 1993, 1995 en 2001, betreffende beschermde monumenten, stads- en/of 
dorpsgezichten; 

• Brussels Wetboek van de Ruimtelijke ordening; 

• Waalse “Decreet betreffende het behoud en de bescherming van het patrimonium” (Décret relatif à la 
conservation et à la protection du patrimoine). 

Neen 

Verdrag van Malta inzake bescherming van 

archeologisch erfgoed en daarmee gelinkte 

gewestelijke regelgeving 

Het Verdrag van Malta, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat om 

archeologische resten als nederzettingen, grafvelden, en gebruiksvoorwerpen. Uitgangspunt van het verdrag is dat 

het archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt. 

Neen 

Verdrag van Firenze (Raad van Europa)van 

20 oktober 2000 van het landschap 

Het doel van dit verdrag is het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen en het 

organiseren van Europese maatregelen op dit gebied. 
Neen 

Thema Water   

IPPC richtlijn (2008/1/EG). Deze richtlijn regelt de “geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging” door bepaalde categorieën 

industriële activiteiten. De richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van 

emissies door de bedoelde activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen voor de beperking 

van afvalstromen, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken. Sleutelbegrip 

binnen deze richtlijn is het gebruik van Beste Beschikbare Technieken (BBT) die op Europees en soms ook op 

lidstaatniveau worden vastgelegd. 

Neen 

Voor nieuwe 

productie-

eenheden: ja 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultureel_erfgoed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederzetting
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De Europese BREF ‘Grote stookinstallaties’ en de Vlaamse BBT studie ‘stookinstallaties en stationaire motoren’ zijn 

twee referentiewerken die in het kader van de IPPC richtlijn werden opgesteld. 

Verdrag van Helsinki van 17 maart 1992 

inzake de bescherming en het gebruik van 

grensoverschrijdende waterlopen en 

internationale meren 

Het verdrag geeft aan dat maatregelen moeten genomen worden voor preventie, controle en reductie van 

grensoverschrijdende impact op waterlopen en internationale meren. 
Neen 

Kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en haar 

vertaling in de Gewestelijke regelgeving. 

Sinds 22 december 2000 is de Europese kaderrichtlijn Water van kracht die het kader uittekent voor een uniform 

waterbeleid in de hele Europese Unie. Het doel van de kaderrichtlijn Water is de watervoorraden en de waterkwaliteit 

in Europa veilig te stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte af te zwakken. 

De praktische uitwerking van de richtlijn gebeurt op basis van stroomgebiedbeheersplannen en maatregelen-

programma’s. 

Neen 

Gewestelijke reglementen inzake 

milieuvergunning 

Het Vlaams Reglement Milieuvergunning (VLAREM) geeft aan voor welke activiteiten en inrichtingen een 

milieuvergunning noodzakelijk is. Aanvullend wordt voor verscheidene rubrieken (gerelateerd aan aard van 

activiteiten) aangegeven aan welke (algemene en sectorale) voorwaarden moet voldaan worden. Het betreft o.a. 

voorwaarden m.b.t. geluidsverstoring, emissies naar lucht en water, J 

Voor Brussel worden milieuvergunningsvoorwaarden vervat in: 

• de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst der ingedeelde inrichtingen van klasse 1A 
(Staatsblad van 05/08/99);  

• het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst der 
ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, 1C, 2 en 3 (Staatsblad van 07/08/99). 

In Wallonië geldt het arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 

relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d'environnement. 

Neen 

Thema Lucht   

IPPC richtlijn (2008/1/EG). Zie thema water.  

Herziene Europese kaderrichtlijn 

luchtkwaliteit (2008/50/EG) evenals de 

implementatie in de Gewestelijke 

regelgeving. 

De Kaderrichtlijn lucht is een richtlijn betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit. Doel van de 

Kaderrichtlijn is het formuleren van luchtkwaliteitsnormen voor de bescherming van mens en milieu, de beoordeling 

van de luchtkwaliteit op basis van gemeenschappelijke methoden en criteria, het verzamelen en aan de bevolking 

bekendmaken van informatie over de feitelijke luchtkwaliteit alsook de verbetering van de actuele luchtkwaliteit en de 

Neen 

http://www.ibgebim.be/uploadedfiles/Contenu_du_site/Professionnels/Informations_generales/La_liste_des_installations_classees/codif_installation_classee.pdf?langtype=2060
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instandhouding van een goede luchtkwaliteit. Met de herziening van de kaderrichtlijn, werd ook een streefwaarde 

voor PM2,5 opgenomen. 

NEC-richtlijn (2001/81/EG) en vertaling 

naar de gewesten  

De Europese NEC-richtlijn voorziet in emissieplafonds voor de polluenten SO2, NOx, VOS en NH3. 

Op Belgisch niveau worden de emissieplafonds uitgesplitst over de 3 Gewesten en een Federale bijdrage (verkeer). 

Het Vlaams reductieprogramma voorziet een plafond voor de elektriciteitsproductie van 6 kton SO2/jaar en 12,5 kton 

NOx/jaar (richtwaarde 11 kton NOx/jaar) vanaf 2010. 

Het Waals reductieprogramma voorspelt een emissie van 2,46 kton SO2/jaar en 5,934 kton NOx/jaar voor de 

elektriciteitsproductie vanaf 2010. 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden volgende emissiemaxima opgelegd voor 2010: 1,470 kton SO2, 

5,370 kton NOx en 5,241 kton VOC (ix) 

Neen 
2
 

Richtlijn grote stookinstallaties 

(2001/80/EG) en de implementatie ervan in 

de Gewestelijke regelgeving (Vlaanderen, 

Brussel en Wallonië) 

Deze richtlijn handelt over de “beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door 

grote stookinstallaties. 

Voor de vertaling naar gewestelijke regelgeving wordt voor Vlaanderen gerefereerd naar de Milieubeleids-

overeenkomst betreffende de vermindering van de SO2- en NOx-emissies afkomstig van installaties van 

elektriciteitsproducenten. In deze overeenkomst waren verschillende verplichtingen van de elektriciteitsproducenten 

opgenomen. Ze kunnen als volgt worden samengevat: 

• de bevoorrading met zwavelarme brandstoffen (max. 1%) in alle installaties waarvoor de elektriciteitsproducenten 

de brandstofbevoorrading verzekeren en die niet voorzien zijn van een rookgasontzwaveling; 

• de implementatie van de technische maatregelen zoals voorgesteld in het kader van het « NOx control » 

studieprogramma van de elektriciteitsproducenten; 

• de installatie van continue-emissiemeetapparatuur voor SO2 en NOx op alle productie-eenheden met een 

vermogen groter dan 300 MWth; 

• de voorzetting van acties in het kader van onderzoeksprogramma’s; 

• een programma voor de vermindering van SO2- en NOx-emissies voor het geheel van de productie-installaties. 

 

 

Deze reductieafspraken worden weergegeven in onderstaande tabel: 

Ja 

                                                      
2
 Vooruitzichten voor de evolutie van het energiesysteem in België en haar buurlanden zijn niet gebonden aan de Europees vastgelegde emissieplafonds voor SO2, NOx en VOC (NEC-plafond), 

maar wel aan de normen van de Large Combustion Plant Directive. 
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 Referentie-emissies in 1980  Reducties in 2003 

SO2  351.643 ton 80% met als streefwaarde 85% 

NOx uitgedrukt in NO2-equivalent  87.010 ton  40% met als streefwaarde 45% 

Vanaf 01/01/16 zal deze richtlijn door richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 

november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 

(herschikking) vervangen worden. 

Richtlijn 1999/32/EG betreffende een 

vermindering van het zwavelgehalte van 

bepaalde vloeibare brandstoffen 

Doel van deze richtlijn is de emissies van zwaveldioxide ten gevolge van de verbranding van bepaalde soorten 

vloeibare brandstoffen te verminderen en aldus de schadelijke effecten van dergelijke emissies op mens en milieu 

terug te dringen. 

De emissies van zwaveldioxide bij de verbranding van bepaalde uit aardolie verkregen vloeibare brandstoffen 

worden verminderd door grenswaarden vast te stellen voor het zwavelgehalte van die brandstoffen als voorwaarde 

voor het gebruik ervan op het grondgebied, de territoriale zeewateren, de exclusieve economische zones en de 

zones met verontreinigingsbeheersing van de lidstaten.  

Ja 

Gewestelijke reglementen inzake 

milieuvergunning 

Zie thema water. 
 

Thema Klimaat   

Akkoord van Kopenhagen Het akkoord van Kopenhagen is een klimaatakkoord dat opvolging geeft aan het Kyoto protocol (zie onder). Het 

akkoord van Kopenhagen omvat de erkenning van de noodzaak om de temperatuursverhoging te beperken tot 

maximum 2°C boven het pre-industriële niveau, met een mogelijke bijstelling van dit objectief in 2015, rekening 

houdende met wetenschappelijke aanbevelingen.  

Het akkoord ondersteunt het broeikasgasreductiedoel voor 2020 dat uitgewerkt is in het zogenaamde 

‘Klimaat/Energiepakket’ (zie verder). 

Ja 

Kyoto protocol en vertaling hiervan op 

federaal en gewestelijk niveau 

De Europese implementatie van het Kyoto protocol voorziet in een reductie van de broeikasgasemissies in België 

met 7,5% tegen 2012 t.o.v. het referentiejaar 1990. Deze reductiedoelstelling werd uitgesplitst in een reductie met 

5,2% voor het Vlaams Gewest, een reductie met 7,2% voor het Waals Gewest en een stijging met 3,475% voor het 

Brussels Gewest. Daarnaast engageerde de Federale overheid zich tot een reductie met 4,8 Mton CO2eq. 

Ja 
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Het Vlaams Klimaatbeleidsplan schat een reductiepotentieel voor de energievoorziening in met 5,8 Mton CO2eq door 

de implementatie van maatregelen gericht op stimuleren van Groene Stroom, WKK, energierecuperatie bij 

afvalverbranding en allocatie in het kader van de emissiehandel. 

Het Brusselse 'Plan voor de structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het 

klimaat', oftewel het Lucht-Klimaat-plan (2002-2010) stelt een reductiedoelstelling van 0,3 Mton CO2 voorop. Het 

betreft de totale reductie die tegen 2010 moet bereikt worden.  

Doelstellingen voor Wallonië zijn vervat in het Waalse 'Plan d'action de la Région wallonne en matière de 

changements climatiques' (2001) en in het 'Plan 2003 pour la Maîtrise Durable de l'Energie à l'horizon 2010 en 

Wallonie'. 

Richtlijn 2009/29/EG tot wijziging van 

richtlijn 2003/87/EG over handel in 

broeikasgasemissierechten en de 

implementatie ervan in de gewestelijke 

regelgeving  

In deze richtlijn wordt vermeld dat alle EU-lidstaten in 2005 een systeem voor CO2-emissiehandel moeten starten. In 

dit Europese handelssysteem doen de grotere industriële bedrijven mee. In bijlage I bij de richtlijn staat welke 

bedrijven onder de richtlijn vallen. De criteria voor het vaststellen van de emissierechten staan in bijlage III. Lidstaten 

moeten deze criteria gebruiken voor het allocatieplan, het plan voor de verdeling van emissierechten over bedrijven. 

De EU heeft richtsnoeren (guidelines) opgesteld voor het opstellen van het allocatieplan. 

Voor de implementatie van deze richtlijn in gewestelijke regelgeving, wordt gerefereerd naar de allocatieplannen. 

De emissies van grote elektriciteit installaties situeren zich binnen de ETS sectoren en zijn bijgevolg onderworpen 

aan koolstofplafonds en daaraan gekoppelde emissierechten.   

Ja 

Europees Klimaat/Energiepakket (horizon 

2013-2020) 

Tijdens de Europese Raad in maart 2007 heeft de Europese Unie een akkoord bereikt over de doelstellingen met 

betrekking tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, genaamd de "doelstellingen 20-20-20%". De 

Europese Unie is de verbintenis aangegaan om tegen het jaar 2020 20% van haar energiebehoeften te dekken met 

hernieuwbare energiebronnen, om haar energetische efficiëntie tegen 2020 met 20% te doen stijgen en om de 

uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990. 

Deze doelstellingen werden vertaald in een concrete beslissing van de Europese Commissie en de Lidstaten in het 

Europese Klimaat/Energiepakket, dat in december 2008 werd goedgekeurd. Het Klimaat- en Energiepakket bestaat 

uit vier complementaire wetgevende onderdelen die invulling moeten geven aan de 20-20-20 doelstellingen: 

1. hervorming van het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) via richtlijn 2009/29/EG. 

2. nationale doelstellingen voor de niet-ETS emissies onder de Effort Sharing Decision (ESD), namelijk 

Beschikking 406/2009/EG, waarbij de “niet-ETS emissies” van alle lidstaten onderworpen worden aan lineair 

afnemende, jaarlijkse emissieplafonds tussen 2013 en 2020. 

3. nationale hernieuwbare energie doelstellingen via richtlijn 2009/28/EG. 

Ja 
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4. koolstofopvang en -opslag via richtlijn 2009/31/EG.  

Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 mei 

2010 

betreffende de energieprestatie van 

gebouwen (herschikking) 

Deze richtlijn wil het verbruik van energie door gebouwen en daarmee gepaard gaande uitstoot van koolstofdioxide 

voorkomen, door het stimuleren van een verbeterde energieprestatie van gebouwen.  

Onder “energieprestatie van een gebouw” wordt verstaan: de hoeveelheid energie die daadwerkelijk wordt verbruikt 

of die nodig wordt geacht voor de verschillende behoeften die verband houden met een gestandaardiseerd gebruik 

van een gebouw, waaronder verwarming, warmwatervoorziening, koeling, ventilatie en verlichting.  

Ja 

Routekaart naar een concurrerende 

koolstofarme economie in 2050 

(COM(2011)112 final) 

De overschakeling naar een concurrerende koolstofarme economie betekent dat de Unie maatregelen moet nemen 

om de EU-uitstoot tegen 2050 met 80% te verminderen ten opzichte van 1990. Met deze routekaart reikt de EU de 

lidstaten een lange termijn kader aan voor het beleid inzake duurzaamheid en de aanpak van de 

grensoverschrijdende effecten van verschijnselen die een gezamenlijke aanpak vergen. De Commissie heeft een 

uitvoerige modellering gedaan met verschillende scenario's die aantonen hoe deze doelstelling kan worden bereikt. 

De routekaart bevat mogelijke maatregelen tot het jaar 2050, die de EU in staat zouden stellen de uitstoot van 

broeikasgassen terug te dringen tot de overeengekomen vermindering met 80 tot 95%. Het bevat een aantal 

mijlpalen om te na te gaan of de EU op de goede weg is om haar doelstelling, beleidsuitdagingen, 

investeringsbehoeften en perspectieven in de verschillende sectoren te realiseren, waarbij 80 tot 95% van de 

beoogde reductie binnen de EU zelf zal moeten worden gezocht. 

Ja 

Thema Bodem   

IPPC richtlijn (2008/1/EG) Zie thema water.  

Europese en gewestelijke regelgeving 

m.b.t. bodembescherming  

In 2006 werd door de Europese unie een voorstel tot Kaderrichtlijn Bodem opgemaakt (proposal for a Soil 

Framework Directive (COM(2006) 232); 22 September 2006). De richtlijn stelt een Europees kader vast voor de 

bescherming van de bodem met als doel het behoud van het vermogen van de bodem om ecologische, 

economische, maatschappelijke en culturele functies te vervullen. Lidstaten moeten maatregelen gaan nemen om 

een zevental grootschalige bedreigingen voor Europese bodems te verminderen: verontreiniging, erosie, verlies van 

organische stof, verdichting, verzilting, afdekking en aardverschuivingen. Daarnaast vraagt de richtlijn aan lidstaten 

om de zorg voor de bodem mee te nemen in het beleid voor een groot aantal sectoren. In veel EU-landen biedt de 

richtlijn een kader voor introductie van bodembeleid.  

Voor gewestelijke regelgeving kan onder meer gerefereerd worden naar VLAREBO.  

Neen 
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Thema Afval   

IPPC richtlijn (2008/1/EG) Zie thema water.  

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 oktober 

2009 betreffende de totstandbrenging van 

een kader voor het vaststellen van eisen 

inzake ecologisch ontwerp voor 

energiegerelateerde producten 

(herschikking) 

Het doel van de Ecodesign richtlijn is om milieueisen te stellen aan het ontwerp van energieverbruikende apparaten. 

Het gaat om de energie-efficiency van het product tijdens fabricage en gebruik, maar ook om andere milieuaspecten 

zoals beperking van gebruik van schaarse grondstoffen en beperking van afvalstromen. 

 Ja 

Thema Hinder   

Richtlijn 2002/49/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 juni 2002 

inzake de evaluatie en de beheersing van 

omgevingslawaai en gewestelijke 

geluidsnormen 

In het kader van de strijd tegen geluidshinder stelt de Europese Unie een gemeenschappelijke aanpak vast met het 

oog op het vermijden, voorkomen of hoe dan ook verminderen van de schadelijke effecten van blootstelling aan 

omgevingslawaai. Deze aanpak is gebaseerd op de cartografische bepaling overeenkomstig gemeenschappelijke 

methoden van de blootstelling aan omgevingslawaai, op de voorlichting van het publiek en op de tenuitvoerlegging 

van actieplannen op lokaal niveau. Deze richtlijn moet eveneens de grondslagen leggen voor het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke maatregelen om het lawaai van de belangrijkste bronnen te verminderen. 

Neen 

WHO-richtlijnen voor geluid Inzake geluid geeft de WHO volgende richtlijnen per type omgeving of activiteit (WHO Guidelines for community 

noise): 

- woningen: In slaapkamers LAeq onder 30 dB(A) en LAmax onder 45 dB(A) (overeenkomend met 

nachtwaarden buiten aan de gevel van resp. 45 en 60 dB(A); overdag maximaal achtergrondniveau van 55 

dB(A) op balkons of terrassen en in tuinen en bij voorkeur onder de 50 dB(A); 

- scholen en kinderdagverblijven: in klaslokalen maximale achtergrondniveaus van 35 dB(A), op de 

speelplaatsen van 55 dB(A); in de slaapvertrekken van kinderdagverblijven en peuteruinen gelden de 

richtlijnen voor slaapkamers in woningen; 

- ziekenhuizen: zo laag mogelijk liggen (nog lager dan in woningen of scholen); 

- publieke parken: maximaal 55 dB(A) idem als in tuinen van woningen). 

Neen 

Gewestelijke reglementen inzake 

milieuvergunning 

Zie thema water. 
Neen 
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WHO-richtlijnen voor PM10, PM2.5, NO2 en 

SO2 

Inzake lucht geven de WHO-richtlijnen richtwaarden voor onder andere PM10, PM2.5, NO2 en SO2: Er wordt 

benadrukt dat er inzake luchtverontreiniging geen 100 % veilige imissieniveaus bestaan, dus zelfs indien aan de 

richtwaarden voldaan wordt, bestaat er enig risico op gezondheidseffecten. Omdat de immisieniveaus – en met 

name de adchtergrondwaarden – niet op korte termijn spectaculair kunnen dalen, geeft de WHO per stof, naast de 

AQG (Air Quality Guideline), ook een aantal “interim3” doelstellingen: 

- PM10: jaargemiddelde AQG (air quality guideline) = 20 µg/m³ (interim doelstelling = 70 µg/m³); 

- PM2.5: jaargemiddelde AQG (air quality guideline) = 10 µg/m³ (interim doelstelling = 35 µg/m³); 

- NO2: jaargemiddelde AQG (air quality guideline) = 40 µg/m³, uurgemiddelde 200 µg/m³ (geen interim 

doelstelling); 

- SO2: etmaalgemiddelde AQG (air quality guideline) = 20 µg/m³ (interim doelstelling = 125 µg/m³) 

Ja 

Thema Ecosystemen   

Habitat- en Vogelrichtlijn (92/43/EEG en 

79/409/EEG) en de afbakening van de 

Natura 2000 gebieden in België 

De habitatrichtlijn heeft de instandhouding van de biologische diversiteit binnen de EU tot doel.  

De vogelrichtlijn beoogt de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten en hun leefgebieden. 

In het kader van beide richtlijnen werden speciale beschermingszones afgebakend (SBZ-H en SBZ-V). 

Neen 

Conventie van Bern van 19 september 

1979) inzake het behoud van wilde dieren 

en planten en hun natuurlijke leefmilieu in 

Europa  

Het doel van deze conventie is de wilde fauna en flora en hun natuurlijke habitats te beschermen, en meer  specifiek 

die species en habitats waarvoor voor de bescherming de samenwerking tussen verschillende lidstaten vereist is.  

Bijzondere aandacht wordt besteed aan bedreigde en kwetsbare species, inclusief bedreigde en kwetsbare 

trekkende /migrerende diersoorten. 

Neen 

Regionale reglementering over natuur 

bescherming 

Vlaanderen: Natuurdecreet (Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu): Het natuurdecreet legt 

enkele basisprincipes op die iedereen moet volgen met betrekking tot het natuurbehoud. De belangrijkste principes 

zijn het standstill beginsel en de zorgplicht. "Soortenbesluit": besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met 

betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (BS: 13/08/2009). 

De wet op het natuurbehoud van 12/7/1973 is nog van toepassing op federaal niveau (zoals gewijzigd door de wet 

van 12/7/2012), ten dele op Vlaams niveau en ten dele op Waals niveau. 

Brussel: ordonnantie van 27 april 1995 betreffende het behoud en de bescherming van de natuur. De wet op het 

natuurbehoud van 12/7/1973 werd opgeheven op Brussels niveau en vervangen door de ordonnantie betreffende 

het behoud en de bescherming van de natuur. Natuurordonnantie van 01/03/2012 (gepubliceerd op 16 maart 2013). 

Neen 

                                                      
3
 Interim doelstellingen zijn minder strenge richtwaarden die binnen een kortere tijdspanne bereikt moeten worden 

http://ecopedia.be/fiche/natuurbehoud
http://ecopedia.be/fiche/natuurbehoud
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Wallonië: « loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature applicable en Région wallonne ». Deze wet heeft als 

doel om het karakter, de diversiteit en de integriteit van het natuurlijk milieu te bewaren, met behulp van maatregelen 

ter bescherming van de fauna en flora en de natuurlijke habitats, alsook de bodem, de ondergrond, water en lucht. 

Decreet betreffende de instandhouding van de Natura 2000-gebieden alsook van de wilde fauna en flora 

(gepubliceerd op 22/01/2002) + omzendbrief van 30 mei 2013 betreffende invasieve exotische planten.  

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 

Parlement en de raad van 17 juni 2008 tot 

vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het beleid ten aanzien van het mariene 

milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) 

Deze richtlijn voorziet in een kader en gemeenschappelijke doelstellingen ter bescherming en behoud van het 

mariene milieu van nu tot 2020. 

Neen 

De MMM-wet 20 januari 1999 gewijzigd 

door de wet van 17 september 2005 

(Staatsblad van 13 oktober 2005) en het 

uitvoeringsbesluit: koninklijk besluit van 21 

december 2001 over de 

soortenbescherming (Staatsblad 14 

februari 2002) 

De "MMM"-wet (wet tot bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van 

België,) biedt de rechtsbasis om het Belgisch deel van de Noordzee te behoeden tegen zeegebonden 

verontreiniging en om aan natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling te kunnen doen. 

Het koninklijk besluit van 21/12/2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de 

rechtsbevoegdheid van België. 

Neen 

Thema Energie   

Richtlijn 2012/27/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 

2012 betreffende energie-efficiëntie, tot 

wijziging van richtlijnen 2009/125/EG en 

2010/30/EU en houdende intrekking van de 

richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk kader met maatregelen vast voor de bevordering van energie-efficiëntie 

binnen de Unie, om ervoor te zorgen dat de Unie de kerndoelstelling van 20 % minder energieverbruik in 2020 haalt 

(cf. beschrijving bij Europees Klimaat/Energiepakket) en om de weg te effenen voor verdere verbeteringen van de 

energie-efficiëntie na die datum. 

Er worden regels in vastgelegd om belemmeringen op de energiemarkt weg te nemen en om markttekortkomingen 

te overwinnen die de efficiëntie in energievoorziening en -gebruik belemmeren en er wordt voorzien in de opstelling 

van indicatieve nationale energie-efficiëntiestreefcijfers voor 2020. Met de komst van richtlijn 2012/27/EG, werden er 

ook 2 richtlijnen ingetrokken: richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling wordt 

ingetrokken met ingang van 5 juni 2014, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten wat betreft de termijn voor 

omzetting in nationaal recht. richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en 

energiediensten wordt ingetrokken met ingang van 5 juni 2014, met uitzondering van een deel dat met ingang van 1 

Ja 
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Randvoorwaarde Relevantie Ja/Nee 

januari 2017 ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten wat betreft de termijn voor omzetting in 

nationaal recht. 

Routekaart energie 2050 

(COM(2011)885) 

Op 15 december 2011 presenteerde de Europese Commissie de EU Energie Routekaart 2050. De mededeling 

schetst mede op basis van diverse scenario’s de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europees 

energiesysteem. De mededeling schetst de uitgangspunten, de mogelijkheden en robuuste kenmerken van de 

energiesystemen op weg naar 2050. Tevens gaat de mededeling in op de belangrijkste uitdagingen en kansen en 

tenslotte de 10 voorwaarden die onder alle omstandigheden voor de nieuwe energietoekomst van belang zijn, deze 

worden door de commissie als «no-regret» opties aangemerkt. Op basis van de uitwerking van de diverse scenario’s 

concludeert de Commissie dat robuuste kenmerken van toekomstige ontwikkelingen zijn: (1) decarbonisatie is 

mogelijk; (2) hogere kapitaalinvesteringen en lagere variabele kosten; (3) verdere elektrificatie; (4) toename van de 

elektriciteitsprijzen tot 2030 (daarna mogelijk afname/stabilisering); (5) toename van uitgaven van huishoudens aan 

energie; (6) energiebesparing als rode draad in alle scenario’s; (7) substantiële toename van het aandeel 

hernieuwbare energie; (8) belangrijke bijdrage van CCS; (9) belangrijke bijdrage van kernenergie; (10) toenemende 

interactie tussen decentrale en centrale grootschalige energieopwekking. 

Ja 

Nationaal Hervormingsprogramma België 

2011 

Dit nationaal hervormingsprogramma bevat de prioritaire acties die de federale overheid en de gemeenschappen en 

gewesten ondernemen in antwoord op de sociaaleconomische aandachtspunten geïdentificeerd in het kader van de 

Europa 2020 strategie. Deze acties zijn gericht op het bereiken van de vijf Europa 2020 doelstellingen en passen in 

de logica van de Europese prioriteiten geïdentificeerd op Europese Raad van 24-25 maart 2011 en het Euro plus-

pact. 

Inzake energie en klimaat vloeien de prioritaire maatregelen rechtstreeks voort uit de implementatie van het 

Klimaat/Energiepakket. Wat energie-efficiëntie betreft zijn de prioritaire maatregelen die in het toepassingsveld van 

de richtlijnen vallen de volgende: 

• richtlijn 2006/32/EG met inbegrip van de reglementering inzake energieprestaties, de CRE-verplichtingen van 

de netbeheerders voor de overheidsdiensten, de voorbeeldrol van de overheden (officiële gebouwen, 

overheidsopdrachten), de gerichte subsidies, het mobiliteitsplan, de afspraken met de industrie, de 

productnormen en de verplichting van energie-etikettering;  

• richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake 

ecologisch ontwerp voor energie-gerelateerde producten (herschikking); 

• richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking). 

Ja 

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 

In deze richtlijn wordt voor de Europese Gemeenschap een streefcijfer gesteld van 20% voor het aandeel van 

hernieuwbare energiebronnen in het bruto finale energieverbruik en er wordt gestreefd om voor de sector vervoer 
Ja 
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Randvoorwaarde Relevantie Ja/Nee 

ter bevordering van het gebruik van energie 

uit hernieuwbare bronnen en houdende 

wijziging en intrekking van richtlijn 

2001/77/EG en richtlijn 2003/30/EG 

minstens 10% hernieuwbare energie in te zetten (tov het totaal aandeel in brandstoffen voor weg- en spoorvervoer 

en elektriciteit).  

De doelstelling voor België werd aangescherpt tot 13% aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto finaal 

eindverbruik van energie in 2020 (cf. Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie). Het nationaal streefcijfer voor 

2020 voor het aandeel energie in elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (naast verwarming en koeling, en vervoer) is 

20,9%, wat overeenstemt met een elektriciteitsproductie van 23 TWh op basis van de verbruiksvoorspellingen voor 

België voor 2020. 

Voor de gewestelijke regelgeving wordt gerefereerd naar:  

• besluit van 5 maart 2004 van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit 

hernieuwbare energiebronnen; 

• decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 

elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 07/08/2008);  

• decreet van 17 juli 2000 van het Vlaamse Gewest houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Belgisch 

Staatsblad van 22/09/2000);  

• decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de milieuvriendelijke 

energieproductie 1639 (2011-2012) – Nr. 10; 

• besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 

februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energiegebruik (Belgisch Staatsblad van 

17/12/1999); 

• ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (Belgisch Staatsblad van 17/11/2001) en besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende 

vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2008 en de volgende genomen in toepassing 

van artikel 28 § 2, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3 mei 2007 (Belgisch Staatsblad van 30/05/2007); 

• besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de bevordering van groene elektriciteit (Belgisch 

Staatsblad van 17/08/2002);  

• besluit van de Waalse Regering van 15 december 2000 tot toekenning van een toelage voor de installatie van 

een warmwatertoestel met zonne-energie (Belgisch Staatsblad van 25/01/2001).  

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2000061777&la=n&fromtab=wet&sql=dt='decreet%20vlaamse%20raad'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2001071901&la=n&fromtab=wet&sql=dt='ordonnantie%20(brussel)'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
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Randvoorwaarde Relevantie Ja/Nee 

Overkoepelend thema   

Verdrag van Aarhus (25 juni 1998) 

betreffende toegang tot informatie, inspraak 

bij besluitvorming en toegang tot de rechter 

inzake milieuaangelegenheden 

Het verdrag handelt over: 

• het verlenen van toegang tot milieu-informatie aanwezig bij de overheid. Naast de "passieve" toegang, d.i. 

informatie verstrekken wanneer een burger of milieuvereniging erom vraagt, dient de overheid ook aan "actieve" 

informatieverstrekking te doen via onder meer het publiceren van rapporten over de toestand van het milieu, 

publiek toegankelijke databanken of soortgelijke registers, etc.;  

• het verlenen van inspraak in de besluitvorming omtrent milieuaangelegenheden. Dit slaat zowel op specifieke 

activiteiten (een lijst hiervan is opgenomen als bijlage bij het verdrag) als plannen, programma's, beleid en 

regelgeving met betrekking tot milieu. Bij de beslissing dient rekening gehouden te worden met de 

inspraakresultaten, en de beslissing dient openbaar gemaakt te worden;  

• het verlenen van toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden, bijvoorbeeld om toegang tot milieu-informatie 

te verkrijgen.  

Ja 

Richtlijn betreffende 

milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG) van 

21/04/2004 

Deze richtlijn heeft betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (van toepassing voor verschillende 

thema’s: water, bodem, ecosystemen, habitats, soorten, ecosysteemdiensten, etc.) Nee 
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4 Link van de studie met andere relevante plannen, 
programma’s of projecten (PPP) 

Het juridische en beleidsmatige kader zoals weergegeven in Tabel 3-1 geeft weer welke wetten en 

beleidsmaatregelen een impact kunnen hebben op voorliggende studie. Daarnaast zijn er ook plannen, 

programma’s en/of projecten (PPP) die kunnen beïnvloed worden door de resultaten van voorliggende 

studie. Deze laatste groep van PPP’s worden weergegeven in Tabel 4-1. 

 

Tabel 4-1: Link met andere PPP 

Ander PPP 
Doelstellingen of vereisten van 

ander PPP 

Relatie PPP – prospectieve studie 

elektriciteit 

Algemeen energiebeleid  Doel van het energiebeleid is om 

garanties voor duurzame 

energiebevoorrading te kunnen 

bieden. 

Bij het toekomstig energiebeleid 

zal worden rekening gehouden 

met de resultaten van de 

prospectieve studie elektriciteit. 

Prospectieve studie betreffende de 

zekerheid van de 

aardgasbevoorrading4 (wet van 12 

april 1965)  

Inhoud van de studie:  

• Raming van evolutie van vraag en 

aanbod van aardgas op 

middellange en lange termijn 

• Richtsnoeren inzake diversificatie 

van bevoorradingsbronnen en 

identificatie van de nieuwe 

behoeften inzake 

aardgasbevoorrading 

• Indicatief investeringsprogramma 

met het oog op behoud en 

ontwikkeling van het 

aardgasvervoersnet, de 

opslaginstallatie voor aardgas en 

de LNG-installatie 

• Evaluatie van 

bevoorradingszekerheid inzake 

aardgas en, wanneer deze in het 

gedrang dreigt te komen, 

opsomming van aanbevelingen 

dienaangaande 

• Op het gebied van de 

opslagcapaciteit voor aardgas, 

minimale streefdoelen die moeten 

worden bereikt in het kader van 

de zekerheid van de bevoorrading 

van het land 

• Investeringen die noodzakelijk zijn 

De prospectieve studie 

betreffende de zekerheid van de 

aardgasbevoorrading zal rekening 

houden met de resultaten van de 

studie over de perspectieven van 

elektriciteitsbevoorrading. 

                                                      
4
 Zoals de PSE, is de prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading geen echt plan, maar ze is 

ingeschreven in artikel 6, § 1, 1° van de wet van 13 februari 2006. 



 Pagina 43 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

Ander PPP 
Doelstellingen of vereisten van 

ander PPP 

Relatie PPP – prospectieve studie 

elektriciteit 

met toepassing van de evaluatie 

van de risico’s evenals het 

preventief actieplan en het 

noodplan dat, met toepassing van 

§ 5, opgesteld wordt door de 

Federale instantie voor de 

bevoorradingszekerheid in gas 

• Aanbevelingen op basis van de 

vaststellingen gedaan krachtens § 

2, 1° tot 6° waarmee de 

beheerders rekening dienen te 

houden bij het opstellen van hun 

bij artikel 15/1, § 5 bedoelde 

investeringsplannen 

Plan voor de ontwikkeling van het 

transmissienet overeenkomstig 

artikel 13 van de wet van 29 april 

1999 

Het ontwikkelingsplan loopt over een 

periode van minstens tien jaar. Het 

wordt om de vier jaar aangepast. 

 

Het ontwikkelingsplan bevat een 

gedetailleerde raming van de 

behoeften aan transmissiecapaciteit, 

met aanduiding van de 

onderliggende hypothesen, en 

bepaalt het investeringsprogramma 

dat de netbeheerder zich verbindt uit 

te voeren om aan deze behoeften te 

voldoen. Het ontwikkelingsplan houdt 

rekening met de nood aan een 

adequate reservecapaciteit en met 

de projecten van gemeenschappelijk 

belang aangewezen door de 

instellingen van de Europese Unie in 

het domein van de trans-Europese 

netten. 

Het ontwikkelingsplan moet met 

de PSE2 rekening houden. 

 

Gezien de studie enkel het kader schetst waarbinnen de elektriciteitsbevoorrading zich over de komende 

jaren zou kunnen ontwikkelen, maken individuele projecten geen deel uit van deze studie. De resultaten van 

de studie zullen wel van nut zijn voor het beleid bij de toekenning van vergunningen voor individuele 

installaties. 

Er werd ook reeds vermeld dat het al of niet uitvoeren van projecten afhankelijk is van verschillende factoren 

zoals vermeld in hoofdstuk 1.2. Indien één van volgende activiteiten wordt gepland, zal een project-MER 

moeten opgesteld worden voor: 

• de constructie van nieuwe eenheden; 

• de vernieuwing/uitbreiding van bestaande eenheden. 
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5 Overzicht van het proces van de SMB 

In Tabel 5-1 (zie onder) wordt een overzicht gegeven van het SMB proces.  

Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 start het SMB-proces met een screeningsfase. De 

screeningsfase moet antwoord geven op de vraag of de opmaak van een SMB noodzakelijk is. Voor de 

prospectieve studie elektriciteit hoefde echter geen screening uitgevoerd te worden, aangezien de studie van 

rechtswege SMB-plichtig is (art. 6, §1, 1 van bovenvermelde wet). 

Een volgende stap in het proces is de opmaak van het register, ook ‘scopingsrapport’ genoemd. Tijdens de 

scopingsfase wordt de reikwijdte en het detailniveau van de strategische milieubeoordeling aangegeven. In 

het register is een beschrijving gemaakt van de voorgestelde studie en zijn de te bestuderen scenario’s 

toegelicht. Er is tevens aangegeven welke milieueffecten als mogelijk significant aanzien werden en 

bijgevolg bestudeerd zullen worden in dit plan-MER. 

Een ontwerpregister word voor advies voorgelegd aan het Adviescomité SEA, waar verschillende federale 

instanties deel van uitmaakten. Nadien wordt het definitieve register meegedeeld aan het Adviescomité SEA. 

Voor de PSE2 vinden de twee stappen plaats in respectievelijk oktober 2013 en januari 2014.  

In een derde fase (de huidige fase) wordt een milieueffectenrapport opgemaakt, dat eveneens aan het 

Adviescomité SEA wordt voorgelegd. Het rapport omvat de identificatie, omschrijving en evaluatie van de 

vermoedelijke milieueffecten die als gevolg van de uitvoering van de studie kunnen optreden.  

Bij de opbouw van het milieueffectenrapport werden al de ‘te verstrekken gegevens’, zoals vereist in 

bijlage II van de wet van 13 februari 2006, opgenomen. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven 

van deze ‘te verstrekken gegevens’ en de respectievelijke hoofdstukken van het plan-MER, waarin deze 

gegevens vervat zitten.  

 

Tabel 5-1: Relatie tussen de vereiste gegevens in bijlage II aan de wet van 13 februari 2006 en de 

hoofdstukken uit het plan-MER 

Te verstrekken gegevens, zoals gevraagd in bijlage II aan de wet van 

13 februari 2006 

Hoofdstuk plan-MER 

waarin deze gegevens 

vervat zitten 

Een schets van de inhoud en de belangrijkste doelstellingen van het plan of 

programma en het verband met andere, relevante plannen en 

programma’s. 

Inhoud: hoofdstuk 1 

Doelstellingen: hoofdstuk 1.1 

Verband met andere plannen 

en programma’s: hoofdstuk 4 

De relevante aspecten van de bestaande situatie van het milieu en de 

mogelijke ontwikkeling daarvan als het plan of programma niet wordt 

uitgevoerd. 

Hoofdstukken 11.1, 12.1, 

13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1 

De milieukenmerken van de gebieden waarvoor de gevolgen aanzienlijk 

kunnen zijn. 

Hoofdstukken 11.1, 12.1, 

13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1 

Alle bestaande milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of 

programma, met inbegrip van met name milieuproblemen in gebieden die 

vanuit milieuoogpunt van bijzonder belang zijn, zoals gebieden die op 

grond van richtlijnen 79/409/EEG5 en 92/43/EEG6 zijn aangewezen. 

Hoofdstukken 11.1, 12.1, 

13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1 

De doelstellingen ter bescherming van het milieu, welke relevant zijn voor Hoofdstuk 3 

                                                      
5
 Vogelrichtlijn. 

6
 Habitatrichtlijn. 
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Te verstrekken gegevens, zoals gevraagd in bijlage II aan de wet van 

13 februari 2006 

Hoofdstuk plan-MER 

waarin deze gegevens 

vervat zitten 

het plan of programma, alsook de wijze waarop met deze doelstellingen en 

andere milieuoverwegingen rekening is gehouden bij de voorbereiding van 

het plan of programma. 

De mogelijke aanzienlijke milieueffecten, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit, 

bevolking, gezondheid van de mens, fauna, flora, bodem, water, lucht, 

klimaatfactoren, materiële goederen, cultureel erfgoed, met inbegrip van 

architectonische en archeologische erfgoed, landschap en de 

wisselwerking tussen bovenvermelde elementen. 

DEEL 5 

De voorgenomen maatregelen om aanzienlijke negatieve effecten op het 

milieu van de uitvoering van het plan of programma te voorkomen, te 

beperken of zoveel mogelijk teniet te doen. 

Hoofdstukken 11.4, 12.4, 

13.4, 14.4, 15.4, 16.4, 17.4 

Een schets van de redenen voor de selectie van de onderzochte 

alternatieven en een beschrijving van de wijze waarop de beoordeling is 

uitgevoerd, met inbegrip van de moeilijkheden die bij het verzamelen van 

de vereiste informatie zijn ondervonden, zoals technische tekortkomingen 

of ontbrekende kennis. 

Hoofdstukken 8 en 10 

Een beschrijving van de voorgenomen monitoringsmaatregelen. Hoofdstuk 18 

Een niet-technische samenvatting. DEEL 1 

 

Betrokken instanties en het publiek worden geraadpleegd en krijgen de mogelijkheid om inspraak te hebben 

over het ontwerp van plan of programma en over het plan-MER. 

Na de finale aanpassingen aan het plan of programma, moet een eindverklaring opgesteld worden. Deze 

eindverklaring moet onder meer aangeven welke milieuaspecten in het plan of programma werden in 

beschouwing genomen en hoe dit is gebeurd.  
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Figuur 5-1: Overzicht van het proces van de SMB 
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6 Te bestuderen milieueffecten (scoping-in) 

Zoals de huidige werking van het bestaande elektriciteitsproductiepark zijn impact heeft op het milieu, wordt 

ook voor de wijziging in de structuur van het elektriciteitsproductiepark een bepaalde milieu-impact verwacht. 

In het register/scopingsrapport werd bepaald welke milieueffecten naar grote waarschijnlijkheid significant 

zullen zijn en dus zullen bestudeerd worden in voorliggende plan-MER (scoping-in). Tevens werd bepaald 

welke aspecten niet zullen bestudeerd worden (scoping-out).  

De indeling scoped-in/scoped-out gebeurde enerzijds conform het begeleidingsinstrument7, op basis van het 

expertenoordeel en op basis van de scores voor ‘kenmerken van het milieueffect’ en voor ‘beïnvloeding van 

de omgeving’. Anderzijds gebeurde de keuze van de scoping-in milieu-effecten ook op basis van volgende 

scoping-out argumenten: 

• indicatoren die lokale effecten geven, worden niet meegenomen in het plan-MER van PSE2 omdat deze 

effecten enkel in een project-MER kunnen beoordeeld worden. 

• indicatoren die in het plan-MER van PSE1(
viii

) al werden besproken en waar omwille van de graad van 

detail van de beschrijving van de verschillende scenario’s geen andere of meer uitgebreide beoordeling 

kan gegeven worden, worden niet meegenomen in het plan-MER van PSE2. Er wordt hiervoor verwezen 

naar PSE1. 

• indicatoren die omwille van de graad van detail van de beschrijving van de verschillende scenario’s niet 

kunnen beoordeeld worden, worden niet meegenomen in het plan-MER van PSE2. 

De volgende milieueffecten werden weerhouden in het register/scopingsrapport en zullen bijgevolg in DEEL 

5 van voorliggende plan-MER verder onderzocht worden: 

• aanrijking lucht; 

• uitstoot van broeikasgassen; 

• aanrijking bodem; 

• generatie niet-nucleaire afvalstromen; 

• generatie nucleaire afvalstromen; 

• impact op de menselijke gezondheid; 

• impact op de ecosystemen. 

Voor de milieueffecten die als ‘scoped-out’ werden gemarkeerd, wordt in onderstaande Tabel 6-1 een 

toelichting gegeven van de reden waarom het effect niet zal bestudeerd worden in de plan-MER. 

 

Tabel 6-1: Overzicht scoped-out milieueffecten 

Scoped-out milieueffect Toelichting scoping-out 

Landschap bouwkundig erfgoed en archeologie 

Aantasting van archeologische waarden De uitbreiding van bestaande energiecentrales en 

bouw van nieuwe eenheden, zal in industriezones 

gebeuren, op plaatsen waar aantasting van 

archeologische waarden en monumenten, stads- en 

dorpsgezichten minimaal is. De effecten zijn 

bovendien pas relevant op project-MER niveau. 

Fysische aantasting van monumenten, stads- of 

dorpsgezichten, scheepswrakken, > 

Impact op bouwkundig en archeologisch erfgoed 

Impact op landschap / zeegezicht 

Kan mogelijk optreden, maar is enkel op project-MER 

niveau relevant. Mogelijke impacten op 

landschap/zeegezicht zijn echter geanalyseerd in het 

                                                      
7
 “begeleidingsinstrument bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s op federaal vlak” 

(RA, 2007) 
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Scoped-out milieueffect Toelichting scoping-out 

kader van de SMB van de PSE1. Informatie kan dus 

teruggevonden worden in het plan-MER betreffende 

de PSE1. 

Impact op oppervlaktewater (zoete en mariene milieu) 

Wijziging hydraulische eigenschappen van waterlopen 

(helling, ruwheid, sectie) 

Geen van deze wijzigingen wordt voorzien. 

Wijziging in oppervlaktewaterpeil 

Wijziging stroomsnelheid en –richting oppervlaktewater 

(zoete en mariene milieu) 

Wijziging debiet oppervlaktewater 

Wijziging in berging en buffering oppervlaktewater 

Wijziging getijregime (symmetrie, getijslag, snelheid) 

Wijziging in zoutregime (gehalte, fluctuatie) oppervlaktewater 

(zoete en mariene milieu) 

Wijziging in sedimentatie- en erosieregime oppervlaktewater 

Wijziging in overstromingregime (zoete en mariene milieu) 

Wijziging in zelfreinigend vermogen oppervlaktewater (zoete 

en mariene milieu) 

Wijziging in structuurkenmerken waterloop  

Wijziging in berging en buffering hemelwater 
Kan mogelijk optreden, maar is enkel op project-

MER niveau relevant. Aanrijking van de oppervlakte-

waterkolom, wijziging in watertemperatuur 

oppervlaktewater en aanrijking waterbodem zijn 

echter geanalyseerd in het kader van de SMB van de 

PSE1. Informaties kunnen dus teruggevonden 

worden in het plan-MER betreffende de PSE1. 

Aanrijking van de oppervlakte-waterkolom (zoete en mariene 

milieu) 

Wijziging in watertemperatuur oppervlaktewater (zoete en 

mariene milieu) 

Aanrijking waterbodem (incl. zeebodem) 

Wijziging in waterbodemtextuur (incl. zeebodem) 

Zou kunnen optreden ingeval een windmolenpark in 

zee wordt aangelegd. Is vooral op project-MER 

niveau relevant. 

Impact op grondwater 

Wijziging in grondwatervoeding 
Geen van deze wijzigingen wordt verwacht dermate 

van belang te zijn, dat ze op plan-MER niveau 

moeten bestudeerd worden. De wijzigingen kunnen 

eventueel op project-MER niveau bestudeerd 

worden. 

Aantasting van aquitards 

Wijziging grondwaterstromingen 

Wijziging grondwaterpeil of stijghoogte 
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Scoped-out milieueffect Toelichting scoping-out 

Uitputten van grondwatervoorraden 

Aanrijking van grondwater 

Verzilting grondwater 

Wijziging in verdamping 

Impact op bodem 

Wijziging infiltratiecapaciteit van bodem 

Geen van deze effecten wordt als significant gezien. 

Wijziging hydraulische karakteristieken van bodem 

Verzilting bodem 

Wijziging in bodemwaterregime 

Wijziging bodem in gevoeligheid voor erosie 

Wijziging bodem in gevoeligheid voor verdroging  

Verstoring in bodemprofiel 
Deze effecten zijn voornamelijk van belang op 

project-MER niveau. 
Wijziging in bodemstructuur 

Impact op mens 

Hinder: geluid, visueel, geur, stof, > 

De exploitatie van elektriciteitsproductie-eenheden 

kan hinder veroorzaken voor omwonenden. 

Geluidshinder, visuele hinder, geur- en stofhinder 

kunnen mogelijk optreden. Deze effecten zijn echter 

slechts van lokaal belang en dienen daarom op 

project-MER niveau bestudeerd te worden. Ze zijn 

echter geanalyseerd in het kader van de SMB van de 

PSE1. Informaties kunnen dus teruggevonden 

worden in het plan-MER betreffende de PSE1. 

Invloed op menselijke activiteiten 

Impact op economische activiteiten 

Geen van deze effecten wordt als significant gezien. Impact op cultuurerfgoed en sociale activiteiten 

Impact op stedelijke of urbane omgeving 

Impact op de biodiversiteit 

Impact op de biodiversiteit 

Geen van deze effecten wordt als significant gezien. Impact op genetisch vlak 

Impact op de soorten 
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7 Advies van het Adviescomité SEA op het register en wijze 
waarop hiermee werd omgegaan 

Het ontwerpregister werd op 2 oktober 2013 voor advies voorgelegd aan het Adviescomité SEA. De 

opmerkingen die werden geformuleerd werden deels verwerkt en deels verworpen.  

Onder wordt een overzicht gegeven van de geformuleerde opmerkingen en daarbij horende antwoorden.  

Opmerkingen Antwoorden 

Aangezien de PSE2 drie basisscenario’s en vier alternatieve 

scenario’s weergeeft, zou het ook interessant zijn te kunnen 

beschikken over algemene informatie rond de gebruikte 

methodologie voor de uitwerking van het 

milieueffectenrapport, en meer bepaald over de manier 

waarop de gevolgen voor het milieu van de PSE voor de 

verschillende scenario’s zal worden geanalyseerd. 

Zowel in het register als in het plan-MER zal kort aangegeven 

worden dat de relevante milieueffecten worden bepaald voor 

de verschillende scenario’s en vergeleken worden ten 

opzichte van elkaar en ten opzichte van de huidige en de 

referentie situaties. Zo zullen voor zowel 2020 als voor 2030 

de verschillende alternatieve scenario’s vergeleken worden 

met het basisscenario Nuc-1800 (respectievelijk in 2020 en 

2030). Vervolgens zullen ook de 3 basisscenario’s (enerzijds 

in 2020 en 2030) vergeleken worden met elkaar en met de 

huidige situatie (2010). 

In de Inleiding wordt gerefereerd naar de levering van 

elektriciteit in duurzame milieuomstandigheden dit vraagt om 

een verduidelijking aangezien de levering van elektriciteit net 

het onderwerp uitmaakt van de milieubeoordeling van het 

strategisch ontwikkelingsplan 2010 – 2020 van Elia.  

 

Het woord ‘levering’ wordt niet gebruikt in de inleiding. In de 

woordenschat rond energie wordt "bevoorrading" (niet 

"levering") niet alleen voor transport gebruikt.  

 

Er ontbreken een aantal gegevens die nodig zouden zijn om 

een SMB uit te voeren, aangezien het om een prospectieve 

studie gaat en niet om een plan (geen enkele informatie over 

de mogelijke inplanting van de nieuwe productie-eenheden 

waaraan wordt gedacht). Daardoor is het niet mogelijk om de 

impact die de basisscenario’s van de PSE en de alternatieve 

scenario’s effectief zouden hebben, volledig te evalueren. Het 

zal belangrijk zijn om in het afgewerkte register een specifiek 

punt te voorzien over de limieten van de studie, want het is 

waarschijnlijk dat ze geen volwaardige milieubeoordeling zal 

kunnen realiseren gelet op het gebrek aan gegevens (dat 

wordt op verschillende plaatsen in de tekst aangehaald). Het 

is belangrijk om de lezer te informeren over het kader 

waarbinnen de conclusies gebruikt zullen kunnen worden. 

Een overzichtstabel van de studie op kwalitatief vlak 

(grootteorde, relatieve impact van de voorgestelde scenario’s) 

zal echter kunnen helpen bij het nemen van beslissingen. 

Dit zal gedaan worden in een apart hoofdstuk in het plan-MER 

(hoofdstuk 10: Beperkingen en moeilijkheden bij de opmaak 

van het plan-MER). Er zal in het plan-MER ook een 

samenvatting bijgevoegd worden (zoals in PSE1) waarin er 

een samenvattende tabel wordt weergegeven met de effecten 

per discipline en per scenario. 

 

Rekening houdend met het feit dat België een aanzienlijk deel 

van zijn elektriciteit invoert, zou er in de mate van het 

mogelijke rekening gehouden moeten worden met de milieu-

impact van de productie van het aandeel elektriciteit dat door 

België wordt ingevoerd, of van de brandstof die wordt 

ingevoerd voor de productie van elektriciteit in België. De 

Dit is echter niet mogelijk daar we niet weten uit welke 

elektriciteit centrales de ingevoerde elektriciteit afkomstig is.  
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studie richt zich enkel op de bouw van nieuwe productie-

eenheden voor elektriciteit op Belgisch grondgebied en op de 

exploitatie van de nieuwe en de reeds bestaande eenheden.  

 

Het juridische en politieke kader moet op een zo exhaustief 

mogelijke wijze het juridische en politieke kader voor de PSE2 

bevatten. In die zin moet de in de tabel gebruikte 

methodologie beter doen uitkomen waarom sommige 

juridische instrumenten moeten worden meegenomen in de 

beoordeling, hoewel ze initieel niet in aanmerking waren 

genomen bij de uitwerking van het PSE-project. Praktisch 

dient verduidelijkt te worden welke aspecten van de juridische 

en beleidsmatige randvoorwaarden effectief gebruikt zullen 

worden om de strategische milieubeoordeling uit te voeren. 

 

Er wordt enkel wetgeving weergegeven die relevant is bij de 

opmaak van de milieubeoordeling, niet alle wetgeving die 

relevant is voor het ontwerp van PSE2 wordt weergegeven. 

Zoals vermeld in het ontwerpregister (paragraaf 2.1.4) staat” 

ja/nee” respectievelijk voor ‘er werd in de prospectieve studie 

reeds rekening gehouden met deze randvoorwaarde’ of ‘er 

werd in de prospectieve studie nog geen rekening gehouden 

met deze randvoorwaarde’. “Ja/nee” staat dus niet voor het al 

dan niet relevant zijn voor de opmaak van de 

milieubeoordeling. Er zal in het register bijkomend vermeld 

worden dat alle in de lijst opgenomen juridische en 

beleidsmatige randvoorwaarden relevant zijn voor de opmaak 

van de milieubeoordeling van de PSE2. 

 

Juridisch en beleidsmatig kader: er werd gevraagd om het 

juridisch en beleidsmatig kader uit te breiden met enkele 

specifieke richtlijnen/reglementeringen 

Het juridisch en beleidsmatige kader werd uitgebreid 

overeenkomstig de gevraagde aanvullingen 

De keuze om de studie te laten slaan op het gehele Belgische 

grondgebied, zoals bedoeld in rubriek « Studiegebied van 

PSE» van het ontwerpregister, is opportuun gelet op het 

algemene karakter van de studie en gelet op het feit dat de 

studie geen enkele precieze lokalisatie vastlegt voor de 

vestiging van toekomstige projecten. In tegenstelling tot PSE1 

bevat deze studie, wat betreft de perspectieven van 

elektriciteitsbevoorrading, geen referenties naar concrete 

projecten die in de steigers staan of waarvoor een 

(vergunnings- of andere) procedure opgestart is. Het Comité 

beveelt aan om de reeds gekende projecten, ter informatie, ter 

beschikking te stellen. 

 

Gezien de studie enkel het kader schetst waarbinnen de 

elektriciteitsbevoorrading zich over de komende jaren zou 

kunnen ontwikkelen, maken individuele projecten geen deel 

uit van deze studie.  

 

De beschrijving van de algemene milieutoestand is 

onvoldoende toegespitst op de effecten die als scoped-in 

werden aangeduid onder tabel 3.2. In het bijzonder vraagt het 

comité meer aandacht te schenken, enerzijds aan de 

recentste fijn stof-metingen en deze te vergelijken met de 

Europese normen, en anderzijds de aanbevelingen van de 

wereld gezondheidsorganisatie. 

De aangehaalde opmerkingen zullen worden aangepast. 

In eenzelfde lijn vraagt zij ook aandacht te schenken aan de 

thermische stratificatie en de zuurstofbalans van de 

waterlopen als gevolg van het gebruik van koelwater.  

 

De impact op oppervlaktewater wordt als een scoped-out 

milieueffect beschouwd waardoor niet dieper ingegaan werd 

op de thermische stratificatie en op de zuurstofbalans van de 

waterlopen als gevolg van het gebruik van koelwater. 
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Deze rubriek moet worden beschouwd in de context van de 

PSE, en niet in abstracto. Nu lijkt ze te vaag, en zelfs weinig 

relevant. Er zou dan ook een beschrijving moeten zijn van de 

huidige milieusituatie die verband houdt met de 

elektriciteitsproductie en -verbruik. Het zou tevens nuttig zijn 

om te focussen op de milieuthema’s die relevant zijn om de 

gevolgen van de milieueffecten van de PSE te beoordelen (cf. 

toestand van de luchtkwaliteit, afvalbeheer, toestand van de 

kwaliteit van de oppervlaktewateren, E). 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving zal aan bod komen in 

het plan-MER voor de scoped-in milieueffecten. In het plan-

MER zal voor de huidige situatie (2010) voor de verschillende 

disciplines (lucht, bodem, afvalE) de uitstoot (naar lucht, 

bodem, afvalE) berekend worden die afkomstig is van de 

elektriciteitsproductie. Deze huidige situatie (2010) zal dan 

vergeleken worden met de verschillende alternatieven voor 

2020 en 2030.  

 

In het punt Fauna en Flora (punt 2.2.2.4) wordt de geboden 

informatie op een gedetailleerde manier gepresenteerd. Die 

informatie zou aangevuld kunnen worden met een 

vergelijkende presentatie (op EU-niveau) of uitgedrukt in een 

percentage (cf. hoofdstuk van de nationale 

biodiversiteitsstrategie, 2013, nationaal rapport bij het 

Biodiversiteitsverdrag, 2009). Het KBIN zal de auteur hierover 

inlichtingen kunnen verstrekken. 

 

Hoewel die bijkomende informatie interessant per se is, lijkt ze 

buiten de scoop van de milieubeoordeling te zijn.  

 

Het lijkt belangrijk dat de strategische milieubeoordeling m.b.t. 

het ontwikkelingsplan 2010-2020 (Elia Plan) meegenomen 

wordt daar deze een belangrijke invloed heeft op de inplanting 

van bijkomende productiecapaciteit.  

 

Niet de SMB, maar het plan zelf en niet het plan 2010-2020, 

maar het plan in het algemeen (plan voor de ontwikkeling van 

het transmissienet overeenkomstig art. 13 van de wet van 29 

april 1999) zal mee vermeld worden in tabel 2.15 van het 

register. Het ontwikkelingsplan moet met de PSE rekening 

houden (de tabel 2.15 lijst de PPP op die beïnvloed kunnen 

worden). 

 

Het Comité vraagt zich af of in tabel 2.15 ook niet verwezen 

moet worden naar het ontwerp KB Marien Ruimtelijk Plan, 

omdat het MRP bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie op het Belgische deel van de 

Noordzee.  

 

De tabel 2.15 lijst enkel de PPP op die beïnvloed kunnen 

worden. Het ontwerp KB Marien Ruimtelijk Plan kan niet 

beïnvloed worden. 

 

Deze inlichtingen zijn onvolledig en dus onevenwichtig tussen 

de verschillende instanties. Het is aanbevolen deze rubriek te 

vervolledigen, in het bijzonder voor wat betreft de biomassa.  

 

Het is een niet-limitatieve lijst die wordt weergegeven in 

rubriek 2.8. In de milieubeoordeling zullen de gebruikte 

studies waarna gerefereerd wordt op een duidelijke manier 

worden opgelijst. 

 

Er is veel overlap tussen de verschillende milieueffecten, 

daarom de vraag om de volgende milieueffecten op te nemen 

onder het milieueffect “impact op de ecosystemen” – dit kan 

best toegelicht worden in § van tabel 3.3 (pg 52) – er kan in 

deze tabel niet vermeld worden dat de volgende 

Zoals in het register aangegeven is de scoping-in/scoping-out 

gebeurd op basis van de methodologie die werd voorgesteld 

in de handleiding scoping van Resource Analysis, in 

combinatie met expert judgement van de betrokken 

deskundigen (zie hoofdstuk 3.1). 
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milieueffecten niet significant zouden zijn:  

• Impact op zeezicht,  

• Wijziging op het getijregime,  

• Wijziging in het sedimentatieregime 

oppervlaktewater (deel “marien milieu”),  

• Wijziging van de watertemperatuur 

oppervlaktewater (deel “marien milieu”),  

• Impact op biodiversiteit,  

• Impact op genetisch vlak,  

• Impact op soorten.  

 

Er is niet geschreven dat de scoped-out impacten "niet 

significant" zijn! Andere redenen leden tot hun "scoping out". 

In tabel 3.3 werd per mogelijke impact beschreven waarom ze 

scoped-out zijn. Meestal werd er aangegeven dat deze 

impacten mogelijk kunnen optreden, maar dat ze enkel op 

project-MER niveau relevant zijn. Verschillende impacten zijn 

echter geanalyseerd in het kader van de SMB van de PSE1. 

Informatie kan dus teruggevonden worden in het plan-MER 

betreffende de PSE1. 

 

Waarom worden de volgende milieu-impacten uitgesloten?  

• Aantasting op archeologische waarden / erfgoed,  

• Impact op menselijke activiteiten.  

 

Zoals hierboven vermeld werd er in tabel 3.3 niet geschreven 

dat ‘aantasting op archeologische waarden/erfgoed’ “niet-

significant” zijn. Tabel 3.3 geeft enkel de argumenten weer 

waarom de eventuele aantasting als ‘scoped-out’ werd 

beschreven. De uitbreiding van bestaande energiecentrales 

en bouw van nieuwe eenheden, zal namelijk in industriezones 

gebeuren, op plaatsen waar aantasting van archeologische 

waarden en monumenten, stads- en dorpsgezichten minimaal 

is. Bovendien zijn de effecten pas relevant op project-MER 

niveau. 

Het studiebureau en de opdrachtgever zijn verbaasd dat de 

impact op menselijke activiteiten, ten gevolge van een 

veranderingen in de elektriciteitsprijs en meer specifiek de 

energieprijs, moet geëvalueerd worden in het kader van een 

strategische milieueffectenstudie. Verder is het ook zo dat de 

prospectieve studie gemiddelde kosten voorziet voor 

productie van elektriciteit en niet de elektriciteitsprijs zelf. 

Anderzijds dient ook opgemerkt te worden dat de PSE een 

analyse maakt van de energiemix gerelateerd aan de evolutie 

van internationale energieprijzen, op lange termijn. Korte 

termijn fluxen worden niet in rekening gebracht. Het model 

PRIMES (dat in de EPE werd gehanteerd) volgt voor de 

bepaling van de elektriciteitsprijs het principe van Ramsey 

Boiteux. Hiermee wordt aangeleund bij een tarifering op basis 

van gemiddelde kost. De verkoopprijs van elektriciteit aan de 

finale consument, wordt berekend door transportkosten, 

distributiekosten, prijsverhogingen en taxen in rekening te 

brengen. De prijsbepaling die in de PSE werd gemaakt wijkt af 

van de wijze waarop ze op de markt wordt bepaald. Daar 

wordt de kost per centrale bepaald op basis van de marginale 

productiekosten. Het is dus niet mogelijk om via de 

modelresultaten de prijsevolutie van elektriciteit op lange 

termijn af te leiden. Daarentegen is het wel mogelijk om de 

evolutie in gemiddelde productieprijs af te leiden.  

Verder kan opgemerkt worden dat de brandstofprijs één van 

de zaken is die aan de basis ligt van de bepaling van de 
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productiekost. Dit in beschouwing genomen dient opgemerkt 

te worden dat de evolutie van de brandstofprijs op de 

internationale markt afhangt van de werking van de markt 

(evenwicht tussen vraag en aanbod op wereldniveau, 

verhouding tussen voorraad en productie, enz) en geen 

rekening houdt met de variatie op korte termijn, noch met 

fluctuering en niet-cyclische fenomenen.”  

 

De checklist-tabel inzake scoping-in is erg belangrijk. Het zou 

nuttig zijn om er de informatie aan toe te voegen over de aard 

van de planten die gebruikt worden voor de productie van 

biomassa (ecologische voetafdruk, ggo’s, invasieve 

uitheemse soorten,E) zowel voor de productie in België als in 

het buitenland. De impact voor de biodiversiteit buiten de 

Belgische grenzen van de productie van biomassa mag niet 

vergeten worden.   

Er wordt gevraagd om meer aandacht te besteden aan de 

impact op de biodiversiteit, de soorten, en in het bijzonder de 

biomassa die gebruikt wordt in de elektriciteitsproductie. 

De PSE geeft geen enkele indicatie met betrekking tot de aard 

(vast, vloeibaar) en de oorsprong van de biomassa, zodat het 

onmogelijk is om de mogelijke impact op biodiversiteit na te 

gaan. Het is wel mogelijk om in globo toe te lichten dat de 

stijgende vraag naar biomassa een impact kan hebben op de 

biodiversiteit, maar het doorrekenen van de effecten van de 

PSE hierop is niet mogelijk.  

 

De deeltjes die gevolgd moeten worden zijn niet langer enkel 

de PM10 maar daarnaast moeten ook de PM2.5 gevolgd 

worden (zie 2008/50/EG).  

Het Comité vestigt de aandacht op de ratificatie van het 

protocol van Göteborg en op de NECrichtlijn. 

 

De aangehaalde opmerkingen zullen worden aangepast en 

worden meegenomen in de milieubeoordeling. 

 

Gezien grootschalige elektriciteitsproductie installaties 

onderworpen zijn aan de richtlijn 2003/87/EG (ETS-richtlijn) 

vallen deze onder een Europees Broeikasgasemissieplafond 

en zijn zij onderhevig aan het inleveren van emissierechten 

die zij dienen aan te kopen op de primaire of secundaire 

markten.  

Interessant hierbij is de emissies te koppelen aan deze prijs 

om zo tot milieuopportuniteitskosten te komen.  

Ook in het kader van end of pipe maatregelen (CCS) zal 

bovenstaande opportuniteitskost een doorslag gevende factor 

zijn. 

Een gemiddelde kostprijs zal toegevoegd worden in de 

milieubeoordeling. 

Een belangrijk ontbrekend element in het te monitoren 

milieueffect betreft het mee verbranden van vaste biomassa 

en/of biogas en de mate waarin indirecte emissies van deze 

biomassa in rekening worden gebracht.   

 

De milieubeoordeling zal eveneens de ‘pre-chain’ emissies 

verbonden aan de verschillende energievectoren kort 

toelichten. 

 

Het Comité vraagt zich af of SOx en NOx ook in rekening 

gebracht zullen worden.  

 

Een goede indicator om het effect van de emissies op de 

mogelijke verandering van de samenstelling van de atmosfeer 

in kaart te brengen, is de som van de potentieel verzurende 
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emissies, uitgedrukt in zuurequivalenten (Zeq) (de term 

potentieel wordt gebruikt omdat de actuele verzuring ook sterk 

afhangt van de processen die zich in de bodem afspelen). 

Vanuit het gezichtspunt van de verzurende inwerking op het 

milieu worden de emissies van SO2, NOx (uitgedrukt als NO2) 

en NH3 beschouwd voor de bepaling van de potentieel 

verzurende emissies. SOx en NOx werden bijgevolg mee in 

rekening gebracht bij de berekening van de verzurende 

depositie. 

 

Het Comité vestigt er de aandacht op dat Arcadis het 

probleem lijkt te minimaliseren van definitief afval dat 

veroorzaakt wordt door de onvermijdelijke productie van niet 

nuttig toe te passen rest fracties. (verbrandingsas, residuen 

van rookzuivering).   

 

In de milieubeoordeling zal voor elk basisscenario en 

alternatieve scenario de specifieke generatie van bijproducten 

en afvalstromen (vliegas, bodemas, gips en bedrijfsafval) 

berekend worden. Dit zal zowel voor de huidige situatie (2010) 

als voor 2020 en 2030 gebeuren. Vervolgens zullen de 

verschillende scenario’s vergeleken worden met elkaar. De 

generatie van niet-nucleaire afvalstromen zal niet 

geminimaliseerd worden.  

 

Het Comité beveelt aan om deze fiche uit te breiden met de 

impact op de geluidshinder. 

Zoals in het register aangegeven is de scoping-in/scoping-out 

gebeurd op basis van de methodologie die werd voorgesteld 

in de handleiding scoping van Resource Analysis, in 

combinatie met expert judgement van de betrokken 

deskundigen (zie hoofdstuk 3.1). Tabel 3.3 geeft de 

argumenten weer waarom de impact op de geluidshinder als 

‘scoped-out’ werd beschreven. De exploitatie van 

elektriciteitsproductie-eenheden kan hinder veroorzaken voor 

omwonenden. Geluidshinder kan mogelijk optreden. Deze 

effecten zijn echter slechts van lokaal belang en dienen 

daarom op project-MER niveau bestudeerd te worden. 

Geluidshinder werd geanalyseerd in het kader van de SMB 

van de PSE1. Informatie kan dus teruggevonden worden in 

het plan-MER betreffende de PSE1. 

 

Vervolgens werden volgende bijzondere opmerkingen 

gegeven: 

- p 12. Legende van de tabel: "productie van 
elektriciteit in België  per energiebron" nader 
omschrijven. Ook het aandeel in percentage 
vermelden in de totale geproduceerde elektriciteit. 

- p. 13. "Verdrag van Firenze (Raad van Europa)" 
vermelden in plaats van " Verdrag van de Raad van 
Europa van Firenze" 

- p. 20. De wet op het natuurbehoud van 12/7/1973 is 
nog van toepassing op federaal niveau (zoals 
gewijzigd door de wet van 12/7/2012), ten dele op 
Vlaams niveau en ten dele op Waals niveau. Ze 
werd opgeheven op Brussels niveau en vervangen 
door de ordonnantie van maart 2012 betreffende 
het natuurbehoud. 

- p.41. Men zou nauwkeuriger moeten zijn wanneer 

Al deze opmerkingen werden aangepast. 
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Opmerkingen Antwoorden 

de gewesten worden vermeld : (a) ofwel meer 
informatie over welke “diensten. besturen E” van 
de gewesten of (b)verwijzen naar “de relevante 
instanties van de gewesten en de federale 
overheid”. 

 





 Pagina 59 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

DEEL 4 Gehanteerde methodologie 

8 Methodologische benadering van het plan-MER 

Binnen deze plan-MER worden milieueffecten onderzocht die het gevolg kunnen zijn van de uitwerking van 

de Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030. De milieueffecten worden 

bepaald voor de verschillende scenario’s en vergeleken ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de 

huidige situatie. Voor zowel 2020 als voor 2030 worden de verschillende alternatieve scenario’s vergeleken 

met het basisscenario Nuc-1800 (respectievelijk in 2020 en 2030). Vervolgens worden ook de 3 

basisscenario’s (enerzijds in 2020 en 2030) vergeleken met elkaar en met de huidige situatie (2010). 

Er dient algemeen onderscheid gemaakt te worden tussen effecten op het milieu ten gevolge van ruimte-

inname door de infrastructuur en effecten ten gevolge van het gebruik van de infrastructuur. Ruimte-inname 

en gebruik zullen enerzijds rechtstreekse effecten hebben op de lucht, de uitstoot van broeikasgassen, 

bodem, afval (nucleair en niet-nucleair), mens en de ecosystemen, maar zullen ook een onrechtstreekse 

invloed hebben. Zo worden effecten naar lucht bijvoorbeeld doorvertaald naar effecten op bijvoorbeeld 

bodem.  

In de milieubeoordeling die volgt, wordt een meer gedetailleerde methodologie per milieucompartiment 

beschreven en worden effecten per thema toegelicht (zie DEEL 5). 

9 Betrokken experts, instanties, bedrijven of 
belangenorganisaties 

Tijdens het volledige traject van de strategische milieubeoordeling worden een aantal experts en instanties 

geraadpleegd, waaronder: 

• de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 

• het Federaal Planbureau (FPB); 

• de Nationale Bank van België; 

• Elia (de transportnetbeheerder); 

• de CREG; 

• de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) en de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven (over het ontwerp van PSE2); 

• het Adviescomité SEA; 

• de gewesten; 

• de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO); 

• het publiek. 

 

10 Beperkingen en moeilijkheden bij de opmaak van het plan-
MER 

In voorliggende plan-MER worden de milieueffecten besproken voor de huidige situatie van de 

elektriciteitsbevoorrading in België. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de milieueffecten die 

verwacht worden gepaard te gaan met de drie basisscenario’s en 4 alternatieve scenario’s voor 

elektriciteitsbevoorrading tot 2030, zoals die worden voorgesteld in ‘het ontwerp van Studie  over de 

perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030’. 

Aangezien deze strategische milieubeoordeling wordt opgesteld voor een (prospectieve) studie en niet voor 

een plan, zijn er in het kader van de opmaak van deze milieubeoordeling nog tal van onzekerheden, die het 
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moeilijk maken om een kwantitatieve inschatting te maken van de effecten van elektriciteitsbevoorrading tot 

2030. 

Voorbeelden van onzekerheden zijn de locaties van de nieuw te bouwen infrastructuren. Verder zit er ook 

een onzekerheid op de berekeningen omwille van het gebruik van emissiefactoren. Om deze onzekerheden 

zo veel mogelijk op te vangen, wordt gebaseerd op internationale literatuur. Verder is de studie ook in die zin 

beperkt dat de uitbreiding van het netwerk niet wordt onderzocht, hoewel die ook aanleiding kan geven tot 

milieueffecten. Netwerkuitbreidingen worden niet bestudeerd omdat ze geen deel uitmaken van de scope 

van de prospectieve studie, maar zijn op zich wel MER-plichtig en zullen dus in een afzonderlijke 

milieueffectenrapport bestudeerd worden. Ook het type netwerk dat wordt aangelegd (vb. 

gedecentraliseerde productie van hernieuwbare bronnen, die toegang moeten hebben tot het netwerk) kan 

verschillend zijn van scenario tot scenario en dus tot verschillen in milieu-impact leiden. Ook dit valt buiten 

de scope van voorliggend onderzoek. 

Voor inputcijfers die informatie kunnen leveren over de huidige toestand, is het zo dat deze data verspreid 

zijn over instanties in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en niet voor alle gewesten in dezelfde detailgraad 

aanwezig zijn en ook niet overal even eenvoudig kunnen verkregen worden. 

Naast de productie op het eigen grondgebied wordt voor ieder scenario ook de netto invoer van elektriciteit 

vanuit de buurlanden berekend. Deze netto invoer van elektriciteit wordt berekend, rekening houdend met de 

productiekosten (economische optimalisatie) in België en haar buurlanden en rekening houdend met de 

interconnectiecapaciteit. Er wordt enkel rekening gehouden met de uitwisselingscapaciteiten tussen de 

landen, en niet met de interne transportnetten. Gezien voor scenario’s met een hoge netto invoer minder 

elektriciteit op het Belgisch grondgebied wordt geproduceerd, zullen ook de impacten van de productie op 

het Belgisch grondgebied kleiner zijn in vergelijking met scenario’s met een lagere netto invoer. Productie in 

het buitenland heeft echter ook impacten op het milieu, niet alleen op het grondgebied van de 

productielocatie maar voor sommige milieuaspecten (vb. luchtkwaliteit) ook op het Belgisch grondgebied. 

Gezien gegevens ontbreken over het productiepark in de buurlanden en de toekomstige evolutie van dit 

productiepark, kan geen inschatting van de impacten van een hogere of lagere netto invoer gemaakt 

worden. 

Verder deed het beleid tot op het moment van voorliggende strategische milieubeoordeling nog geen 

uitspraken over het opleggen van hogere koolstofwaarden. 

De resultaten die voor de scenario’s berekend worden, hebben betrekking op de referentiejaren 2020 en 

2030. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meeste keuzes die momenteel gemaakt worden of die in de 

nabije toekomst zullen gemaakt worden en die betrekking hebben op technische verbeteringen, een invloed 

hebben op de ganse levensduur van die installatie (30 à 40 jaar). De effecten naar milieu zullen dan ook 

vooral tot uiting komen op langere termijn (na 2030).  

Naar impact op klimaat dient ook opgemerkt te worden dat de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen van 

de elektriciteitssector niet noodzakelijkerwijs een goede indicator is voor zijn impact op klimaat. Aangezien 

elektriciteit een energievector is, dienen emissies van de sector bekeken in samenhang met die van andere 

sectoren. Zo kan bijvoorbeeld een toename van broeikasgasemissies in de elektriciteitssector leiden tot een 

meer dan proportionele vermindering van broeikasgasemissies van de vervoerssector (vb. door invoering 

van elektrische voertuigen, en optimalisatie openbaar vervoer). Ook de toename in warmtekrachtkoppeling 

kan leiden tot verhoogde emissies van de sector elektriciteit, terwijl er in andere sectoren grotere 

emissiereducties kunnen optreden. Met de beschikbare gegevens is het onmogelijk om het effect in 

samenhang met andere sectoren te kwantificeren. 
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DEEL 5 Bespreking en beoordeling van de effecten 

11 Aanrijking lucht 

11.1 Beschrijving van actuele situatie 

11.1.1 Actuele luchtkwaliteit 

In Vlaanderen (
x
) respecteren de gemeten concentraties van zwaveldioxide, koolstofmonoxide, lood en 

benzeen de Europese grenswaarden in 2011. Rekening houdend met het feit dat er voor de Antwerpse 

agglomeratie en in de Antwerpse haven uitstel verleend is door de Europese Commissie tot 2015 om de 

doelstelling te halen, voldoen ook alle Vlaamse meetposten aan de Europese wetgeving inzake 

stikstofdioxide. 

Voor fijn stof worden de Europese doelstellingen slechts ten dele gehaald. Vlaanderen voldoet aan de 

jaargrenswaarde voor PM10-stof, maar op 17 van de 35 meetstations is er een overschrijding van de 

daggrenswaarde.  

Wat betreft ozon, was 2011 een gunstig ozonjaar zowel voor de ozonoverlast voor de volksgezondheid, als 

voor de gewassen. Toch zijn we nog ver verwijderd van de Europese langetermijndoelstellingen voor 

gezondheid en vegetatie. De ozonpieken zijn de laatste jaren gevoelig afgenomen. 

Het jaargemiddelde van lood in fijn stof respecteert overal de Europese grenswaarde. Voor arseen, cadmium 

en nikkel in fijn stof zijn er op sommige plaatsen momenteel wel nog overschrijdingen van de Europese 

streefwaarden, die weliswaar pas gelden vanaf 31 december 2012. Alle meetwaarden voor benzeen liggen 

onder de grenswaarde. Vlaanderen haalt ook de toekomstige Europese streefwaarde voor benzo(a)pyreen. 

De meetwaarden voor 2011 geven aan dat er in Vlaanderen nog steeds aandachtszones zijn met lokale 

bronnen van dioxines of PCB’s. Wat betreft verzurende depositie, is er in 2011 slechts één meetpost die de 

VLAREM-streefwaarden haalt. 

 

In Brussel worden de Europese grenswaarden voor NO2 in 3 van de 11 meetstations overschreden. Slechts 

in 4 meetstations wordt deze grenswaarde zonder probleem gerespecteerd. Op basis van de resultaten 

aangaande het aantal overschrijdingen van de streefwaarde voor de gezondheid voor ozon van de 

afgelopen jaren, kan niet gegarandeerd worden dat de streefwaarde zal gerespecteerd worden.  

De Europese grenswaarde voor PM10 wordt in 2011 in geen enkele van de meetstations overschreden. De 

daggrenswaarde wordt echter in 2 meetstations overschreden. 

De grenswaarde van 5 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie voor benzeen wordt nergens overschreden. 

Voor benzo-a-pyreen wordt in alle meetpunten van het Gewest de streefwaarde van 1 ng/m
3
 moeiteloos 

gerespecteerd. De grenswaarden voor zwaveldioxide worden overal gerespecteerd. 

De doelstelling voor Pb voor het jaar 2005, n.l. een jaargemiddelde van hoogstens 0.5 µg/m3 (of 500 ng/m3), 

wordt in alle meetposten zonder probleem gerespecteerd, alsook de voorgestelde streefwaarden voor As, 

Cd en Ni, te bereiken vanaf 31 december 2012 (
xi
). 

 

In Wallonië neemt de concentratie aan broeikasgassen, verzurende substanties, gehalogeneerde 

componenten, precursoren voor troposferische ozon, stof en bepaalde micropolluenten, de laatste jaren af 

(met uitzondering van stikstofoxiden, die zich stabiliseren), maar desondanks blijven de effecten van pollutie 

van omgevingslucht stabiel/gelijkaardig. Wat betreft PM10 en NO2 worden de Europese grenswaarde van 

40µg/m³ gerespecteerd, terwijl de daggrenswaarde voor PM10 in 3 van de 17 meetstations wordt 

overschreden. Voor ozon werd de grenswaarde in 2008 gerespecteerd (
xii

). 
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In Figuur 11-1 wordt een overzicht gegeven van de geïnterpoleerde luchtkwaliteit voor het Belgische 

grondgebied voor de parameter NO2 voor het referentiejaar 2011. Uit deze figuur blijkt dat de toekomstige 

jaargemiddelde luchtkwaliteitsdoelstelling van 40 µg/m³ voor NO2 ter hoogte van de grootste agglomeraties 

(Brussel en Antwerpen) nog steeds overschreden wordt. De hoogste jaargemiddelde concentraties doen 

zich voor in de omgeving van de grote steden (Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik, F) voornamelijk 

als gevolg van de bijdrage van verkeer. Voor de parameter PM10 wordt in Figuur 11-2 een overzicht 

gegeven van de geïnterpoleerde luchtkwaliteit voor het Belgische grondgebied voor het referentiejaar 2011. 

Uit deze figuur blijkt dat de jaargemiddelde luchtkwaliteitsdoelstelling van 40 µg/m³ voor PM10 op het 

volledige Belgische grondgebied gerespecteerd wordt. Naast een jaargemiddelde kwaliteits-doelstelling geldt 

voor de parameter PM10 ook de doelstelling waarbij zich maximum 35 overschrijdingen van de 

daggrenswaarde van 50 µg/m³ op jaarbasis mogen voordoen. Op basis van correlaties in Vlaanderen en 

Nederland blijkt dat het risico op meer dan 35 overschrijdingen van de daggrenswaarde van 50 µg/m³ zich 

stelt vanaf een jaar-gemiddelde concentratie aan PM10 in de omgevingslucht van 31,2 µg/m³. Uit Figuur 

11-2 blijkt dat zich vooral in de omgeving van de grote steden (Brussel, Antwerpen, Gent) mogelijks een 

probleem stelt met het overschrijden van het maximum toegelaten aantal overschrijdingen van de 

daggrenswaarde voor PM10, wat wordt bevestigd door de resultaten van Figuur 11-3. 

Voor de parameter PM2,5 wordt in Figuur 11-4 een overzicht gegeven van de geïnterpoleerde luchtkwaliteit 

voor het Belgische grondgebied voor het referentiejaar 2011. Uit deze figuur blijkt dat de jaargemiddelde 

luchtkwaliteitsdoelstelling van 25 µg/m³8 voor PM2,5 op het volledige Belgische grondgebied gerespecteerd 

wordt. 

  

Figuur 11-1: Jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter NO2 (µg/m³) op het Belgische grondgebied 

voor het referentiejaar 2011 (bron: IRCEL 
xiii

) 

 

                                                      
8
 Sinds 2010 is de streefwaarde voor PM2,5: 25 µg/m³. In 2011 is de grenswaarde nog 28 µg/m³ , maar zal tegen 2015 geleidelijk 

afnemen tot 25 µg/m³. Vanaf 2015 zijn grens- en richtwaarde 25 µg/m³. Momenteel is er een indicatieve grenswaarde van 20 µg/m³ voor 
2020. WHO stelt als jaargemiddelde AQG (Air quality guideline) 10 µg/m³. 

http://www.irceline.be/
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Figuur 11-2: Jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter PM10 (µg/m³) op het Belgische grondgebied 

voor het referentiejaar 2011 (bron: IRCEL 
xiii

) 

 

Figuur 11-3: Aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde van 50 µg/m³ voor PM10 op het Belgische 

grondgebied voor het referentiejaar 2011 (bron: IRCEL 
xiii

) 
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Figuur 11-4: Jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter PM2,5 (µg/m³) op het Belgische grondgebied 

voor het referentiejaar 2011 (bron: IRCEL 
xiii

) 

 

11.1.2 Actuele emissiesituatie 

In Tabel 11-1 wordt enerzijds een overzicht gegeven van de emissies door individueel geregistreerde 

bedrijven van de sector elektriciteitscentrales in Vlaanderen. Het betreft emissies van bedrijven die een 

emissiejaarverslag moeten opmaken als onderdeel van het milieujaarverslag (VMM, 2011). Anderzijds 

worden emissies naar lucht weergegeven voor de elektriciteitsleveranciers die zich in Wallonië bevinden. 

Voor het Brusselse gewest werden geen cijfers bekomen.  
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Tabel 11-1: Emissies naar lucht door individueel geregistreerde bedrijven van de sector 

elektriciteitscentrales in Vlaanderen en elektriciteitsleveranciers in Wallonië (2010-2011) 

 

-: geen gegevens beschikbaar. 

Bron: Vlaandereni
xiv

; Wallonië)
xv

. 

 

Bovenstaande cijfers omvatten enkel die emissies, die in hoeveelheden hoger dan de drempelwaarde 

worden geëmitteerd, wat inhoudt dat ze een beperkte onderschatting van de reële emissies van de 

elektriciteitssector in België in de actuele situatie naar lucht geven. De verschillen van jaar tot jaar zijn 

ondermeer te verklaren door een verschillende inzet van de verschillende centrales en door een andere 

samenstelling van de fuel mix. 

2010 2011

    Vlaanderen  Wallonië  Totaal 
Vlaanderen 

 Wallonië  Totaal 

CO (ton)           1.261        176,83     1.437,83           1.159        143,58     1.302,58 

SOx (SO2) (ton)           2.493         13,71     2.506,71           1.728         19,26     1.747,26 

NOx (NO2) ton           8.774     2.055,92   10.829,92           5.792     1.373,16     7.165,16 

TSP (ton)              247         57,53        304,53             124         42,39        166,39 

PM10 (ton)              196         50,38        246,38             101         36,31        137,31 

PM2.5 (ton)         47,96         47,96         34,24         34,24 

CO2 (kton)          15.882     3.501,44   19.383,44         13.705     2.570,10   16.275,10 

N2O (ton)              119         30,27        149,27             116         24,65        140,65 

CH4 (ton)              320        302,66        622,66             311        241,02        552,02 

NMVOS (ton)              198         98,77        296,77             153         74,40        227,40 

PAK’s (kg)                62           3,09         65,09               55           1,92         56,92 

Dioxines (mg)                33         10,14         43,14               40           8,33         48,33 

NH3 (ton)         72,67         72,67         56,89         56,89 

F-verbindingen (F-, ton)                23         23,00                 7           7,00 

Cl-verbindingen (Cl-; ton)                89         89,00               53         53,00 

As (kg)                  4           4,75           8,75                 3         24,08         27,08 

Cd (kg)                  3         24,55         27,55                 2         39,11         41,11 

Cr (totaal) (kg)                30         30,12         60,12               36         43,12         79,12 

Hg (kg)                17           5,38         22,38               32           3,76         35,76 

Pb (kg)              131         12,98        143,98             261         28,75        289,75 

Cu (kg)              316         19,94        335,94             153         45,76        198,76 

Ni (kg)                48         48,69         96,69               36         57,28         93,28 

Se (kg)                12           2,05         14,05               12           1,46         13,46 

Zn (kg)              114        657,45        771,45               24        640,88        664,88 

Sb (kg)                  2           2,00                 1           1,00 

Be (kg)                  2           2,00                 2           2,00 

Co (kg)                  6           6,00                 1           1,00 

Mn (kg)                97         97,00               55         55,00 

Tl (kg)                -                -                  -                -   

V (kg)                72         72,00               41         41,00 
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Uit Tabel 11-1 kan de verzurende emissie door de elektriciteitssector, als gevolg van de emissie van SO2, 

NOx en NH3, afgeleid worden. Om verzurende emissie vergelijkbaar te maken, worden de emissies 

uitgedrukt in zuurequivalenten. Zo komt 1 zuurequivalent (Zeq) overeen met 32g SO2, 46g NOx en 17g NH3. 

De berekende verzurende emissie door de elektriciteitssector bedroeg in 2010: 3,18 . 10
8
 Zeq en in 2011: 

2,14 . 10
8
 Zeq.  

Op basis van Tabel 11-1 kunnen ook de emissies van precursoren van troposferische ozon berekend 

worden. Onder deze precursoren worden volgende stoffen beschouwd: niet-methaan vluchtige organische 

stoffen (NMVOS), stikstofoxiden (NOx), methaan (CH4) en koolstofmonoxide (CO). De wegingsfactoren voor 

omzetting naar ‘Troposferic Ozon Forming Potential’ (TOFP) zijn voor NMVOS 1; NOx 1,22; CH4 0,014 en 

CO 0,11. Hiermee worden tonnen polluent omgezet in tonnen TOFP. De totale TOFP uitstoot die zo voor de 

elektriciteitssector in België wordt berekend, bedraagt voor het jaar 2010: 13.676 ton en voor 2011: 9.120 

ton.  

Atmosferische radioactieve lozingen zijn sterk afgenomen over de laatste jaren. Tabel 11-2 geeft een 

overzicht van de in 2011 en 2012 gerapporteerde atmosferische lozingen voor de centrale in Doel en 

Tihange, samen met de vergunde jaarlimieten. 

Voor beide centrales zijn de gasvormige lozingen van de inrichting conform gebleven aan de voorschriften 

van de lozingsvergunning. Geen enkele overschrijding van de lozingslimieten werd genoteerd gedurende het 

jaar. Voor Doel wordt er een daling vastgesteld van de gasvorimige lozingen ten gevolge van de langdurige 

stilstand van de eenheid Doel 3 tijdens het jaar 2012.  

 

Tabel 11-2: Radioactieve lozingen in de lucht in Doel en in Tihange (2011-2012) 

 Doel (2011) Doel (2012)  Tihange 

(2011) 

Tihange 

(2012) 

 

 Atmosferische 

lozing (GBq) 

Atmosferische 

lozing (GBq) 

Vergunde 

jaarlimiet 

(GBq) 

Atmosferische 

lozing (GBq) 

Atmosferische 

lozing (GBq) 

Vergunde 

jaarlimiet 

(GBq) 

Edelgas 36.477 35.800 2.960.000 6.837 8.154 2.220.000 

Tritium 2.935,442 3.250,1 103.600 6.842,18 7.090 147.600 

Jodium 0,106363 0,0363 14,8 0,012019 0,033 14,8 

aerosol 0,132363 0,0844 148,0 0,334196 0,266 111 

Bron: FANC 2013
xvi

. 

 

11.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

11.2.1 Wijzigingen in de luchtkwaliteit 

Op basis van modellen, die de wijzigingen in emissies als gevolg van beslist beleid in rekening brengen, kan 

de impact op de luchtkwaliteit worden berekend. Uit de gegevens van het model CAR Vlaanderen blijkt over 

de periode 2005 – 2015 een daling van de jaargemiddelde concentratie in Vlaanderen met: 

• 4,2 µg/m³ voor NO2 

• 3,4 µg/m³ voor PM10 

Uit een studie voor Nederland, een land dat met dezelfde problematieken qua luchtkwaliteit geconfronteerd 

wordt als Vlaanderen, volgt een daling van de jaargemiddelde concentratie met: 

• 5 µg/m³ voor NO2 



 Pagina 67 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

• 9 µg/m³ voor PM10 

• 1 µg/m³ voor SO2 

voor de periode 2002 - 2020 voor het meest waarschijnlijke economische ontwikkelings-scenario
xvii

. 

Voor de jaren 2020 en 2030 werden de ruimtelijk gemiddelde concentraties voor fijn stof (µg/m³) berekend in 

het rapport ‘Milieuverkenning 2030’ (gepubliceerd in het MIRA rapport 2009) (
xviii

). In de milieuverkenning zijn 

twee scenario's uitgewerkt voor Vlaanderen tot 2030 met name het REF-scenario (rekeninghoudende met 

huidige milieubeleid) en het EUR-scenario9. De verschillen tussen de concentraties fijn stof in 2020 en 2030 

t.o.v. 2010 (volgens het REF-scenario en het EUR-scenario voor Vlaanderen) worden weergegeven in 

onderstaande Tabel 11-3.  

Tabel 11-3: Verschil van de ruimtelijke jaargemiddelde concentraties in 2020 en 2030 tov 2010(Bron:
xviii

)   

 

In deze ‘milieuverkenning’ werd ook de NOx-emissie bepaald voor 2030. De NOx-emissie (in kton) vertoont in 

het REF- scenario een geleidelijke daling tussen 2010 en 2030. De sector transport levert de grootste 

bijdrage, met een daling van de NOx-emissie met ongeveer 45 % in het ref-scenario. Deze daling is onder 

meer te danken aan de introductie van de Euro 6-norm voor personenwagens en lichte bestelwagens in het 

ref-scenario. De emissie van de sector industrie daarentegen stijgt in dezelfde periode met ongeveer 35 % in 

het ref- scenario. De NOx emissies in het ref- scenario blijven echter boven de indicatieve emissiedoelstelling 

voor 2020. 

Tabel 11-4: NOx emissiereductie in 2020 en 2030 tov 2010  in Vlaanderen in % 

 

Wanneer wordt uitgegaan van een uniforme daling van de jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter 

NO2 op het Belgische grondgebied met 4,0 µg/m³ tegen 2030, kan op basis van de gegevens van Figuur 

11-1 gesteld worden dat ter hoogte van de grote agglomeraties (Brussel en Antwerpen) een risico op 

overschrijding van de kwaliteitsdoelstelling blijft bestaan. Met uitzondering van de grote steden, zal de 

jaargemiddelde luchtkwaliteit voor NO2 in Vlaanderen grosso modo tot 11 – 26 µg/m³ terugvallen, terwijl in 

Wallonië de jaargemiddelde luchtkwaliteit tot 7 – 26 µg/m³ zal dalen. In de omgeving van de grote steden in 

Vlaanderen en Wallonië en in de omgeving van Brussel dient rekening gehouden te worden met 

jaargemiddelde NO2 concentraties in het bereik 31 – 36 µg/m³. 

Wanneer wordt uitgegaan van een uniforme daling van de jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter 

PM10 op het Belgische grondgebied met 3,0 µg/m³ tegen 2030, kan op basis van de gegevens van Figuur 

11-2 gesteld worden dat met uitzondering van de grote steden (en enkele uitzonderingen zoals Roeselaere 

en Oostrozebeke), de jaargemiddelde luchtkwaliteit voor PM10 in Vlaanderen grosso modo tot 13 - 27 µg/m³ 

zal terugvallen, terwijl in Wallonië de jaargemiddelde luchtkwaliteit tot 8 - 22 µg/m³ zal dalen. In de omgeving 

van de grote steden in Vlaanderen en Wallonië dient rekening gehouden te worden met jaargemiddelde 

PM10 concentraties in het bereik 28 - 32 µg/m³. In de omgeving van Brussel dient rekening gehouden te 

worden met jaargemiddelde PM10 concentraties in het bereik 33 - 37 µg/m³. Dit betekent dat het risico op 

                                                      
9
 Het referentiescenario (ref) onderzoekt de toekomstige effecten van een ongewijzigd (milieu)beleid. Het Europa-scenario (eur) 

onderzoekt wat nodig kan zijn om de Europese ambities op vlak van klimaatverandering, luchtkwaliteit en waterkwaliteit te realiseren. 

2010-2020 2010-2030 2010-2020 2010-2030

PM10 -1,4 -0,9 -3,4 -3,9

PM2,5 -1,2 -0,7 -3,1 -3,5

Verschil van de ruimtelijke jaargemiddelde concentraties  

(µg/m³)

Ref-scenario Eur-scenario

2010-2020 2010-2030

REF-scenario -19,2 -21,2

EUR-scenario -30,2 -37,6

NOx emissiereductie  in 

Vlaanderen in %
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een overschrijding van het maximum toelaatbaar overschrijdingen van de daggrenswaarde op het Belgische 

grondgebied ook in de toekomst reëel is, zeker in de omgeving van de grote steden en in industriegebieden 

(Antwerpse en Gentse havengebied, Luikse agglomeratie). 

Wanneer wordt uitgegaan van een uniforme daling van de jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter 

PM2,5 op het Belgische grondgebied met 2 µg/m³ tegen 2030, kan op basis van de gegevens van Figuur 

11-4 gesteld worden dat op het volledig Belgische grondgebied de huidige streefwaarde van 25 µg/m³ 

gehaald wordt. Ter hoogte van de grote agglomeraties (Brussel en Antwerpen) blijft er echter een risico op 

overschrijding van de indicatieve grenswaarde voor 2020
8
 (20 µg/m³)  bestaan. Met uitzondering van de 

grote steden, zal de jaargemiddelde luchtkwaliteit voor PM2,5 in Vlaanderen grosso modo tot 13 – 18 µg/m³ 

terugvallen, terwijl in Wallonië de jaargemiddelde luchtkwaliteit tot 5 – 13 µg/m³ zal dalen. In de omgeving 

van de grote steden in Vlaanderen en in de omgeving van Brussel dient rekening gehouden te worden met 

jaargemiddelde PM2,5 concentraties in het bereik 18-23 µg/m³. De WHO AQG (Air quality guideline) van 10 

µg/m³ zal in 2030 enkel in het zuiden van België gehaald worden.  

11.2.2 Wijzigingen in de emissies 

In de prospectieve studie (
i
) werd de elektriciteitsproductie berekend per energievector (steenkool, gas, 

biomassa, overige) voor het referentiejaar 2010 en voor de drie basisscenario’s en de vier alternatieve 

scenario’s in 2020 en 2030. Op basis van de verhouding nieuwe en bestaande productie-eenheden uit de 

vorige SMB (
xix

) werd de elektriciteitsproductie per energievector voor nieuwe en bestaande productie-

eenheden berekend voor de verschillende scenario’s.  

De berekening van de emissies werden analoog en met dezelfde emissiefactoren uitgevoerd als in de vorige 

SMB (
xix

). Er werd uitgegaan van een rendement per productie-eenheid (verschillend tussen bestaande en 

nieuwe eenheden). Met betrekking tot de emissies werd de hypothese gemaakt dat tegen 2020 zowel de 

bestaande als de nieuwe productie-eenheden overeenkomstig de bepalingen van de BREF aan BBT zullen 

voldoen en bijgevolg de in de Europese BREF geciteerde emissieconcentraties halen. Via deze 

methodologie kan een inschatting van de emissies voor SO2, NOx, CO en stof voor de verschillende 

scenario’s worden gemaakt (Tabel 11-5). 

Hierbij moet opgemerkt worden dat, gezien werd uitgegaan van de hypothese dat voor het halen van de 

emissieconcentraties voor SO2 alle installaties op vaste en vloeibare primaire brandstoffen van een 

rookgasontzwaveling dienen voorzien te zijn, de emissie van metalen via stof lager zal zijn dan in de huidige 

toestand. Een grotere fractie van het geëmitteerde stof bestaat namelijk uit het reactieproduct van de 

rookgasreiniging (in de meeste gevallen gips) en is in grote mate vrij van andere polluenten. 
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Tabel 11-5: Verwachte emissies als gevolg van elektriciteitsproductie in de huidige situatie (2010), de 3 

basisscenario’s en de 4 alternatieve scenario’s voor 2020 en 2030  

 

 

11.3 Beoordeling van de effecten 

11.3.1 Emissieplafonds 

In eerste instantie dienen de verwachtte toekomstige emissies getoetst te worden aan: 

• de emissieplafonds uit de richtlijn 2001/81/EG 

• de plafonds overeengekomen in het kader van LRTAP (protocol van Göteborg). 

De nationale emissieplafonds uit de richtlijn 2001/81/EG en uit het protocol van Göteborg gelden vanaf 

1 januari 2011. 

Momenteel is de richtlijn 2001/81/EG onder revisie, waarbij, naast nieuwe plafonds voor de polluenten SO2, 

NOx, VOS en NH3 eveneens een plafond voor fijn stof (PM10, PM2,5 en/of totaal fijn stof) zou worden 

vastgelegd. Deze nieuwe plafonds zijn op dit ogenblik nog niet vastgelegd evenmin als het jaar waarin aan 

deze nieuwe plafonds moet worden voldaan (wellicht 2020). 

Parallel werden ook de doelstellingen van het protocol van Göteborg geactualiseerd. Dit resulteerde in een 

gereviseerd protocol vastgelegd op 4 mei 2012. Dit bevat procentuele reductiedoelstellingen per land voor 

SO2, NOx, VOS, NH3 en PM2,5 voor 2020 t.o.v. de gerapporteerde uitstoot van 2005. Op deze wijze worden 

emissiedoelstellingen (nationale emissieplafonds10) voor 2020 bekomen. Het gereviseerde protocol zal in 

werking treden van zodra 2/3 van de landen het hebben goedgekeurd. 

                                                      
10

 Emissieplafonds LRTAP voor België in 2020 zijn: 

SO2: 82.800 ton 

NOx: 171.700 ton 

PM2,5: 19.500 ton 

VOC: 112.700 ton 

NH3: 69.900 ton 

Scenario's Emissies

NOx (ton/jaar) CO (ton/jaar) Stof (ton/jaar) SO2 (ton/jaar) 

2010 19.783             18.812           1.577              15.980            

2020 Basisscenario's

Nuc-900 14.526             19.330           1.629              9.258              

Nuc-1800 15.511             20.933           1.763              9.408              

Nuc-3000 16.271             22.326           1.879              9.389              

2020 Alternatieve scenario's

Coal 15.885             21.348           1.799              9.791              

No_imp 16.326             22.359           1.882              9.590              

18%EE 12.458             16.566           1.395              7.513              

EE/RES++ 11.875             15.318           1.291              8.059              

2030 Basisscenario's

Nuc-900 21.758             32.242           2.704              12.238            

Nuc-1800 21.483             31.830           2.670              11.916            

Nuc-3000 21.212             31.531           2.644              11.462            

2030 Alternatieve scenario's

Coal 26.084             29.704           2.915              18.923            

No_imp 22.207             33.027           2.770              12.042            

18%EE 18.138             26.882           2.253              10.068            

EE/RES++ 18.233             26.239           2.200              12.610            



 Pagina 70 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

In Tabel 11-6 worden de verwachtte emissies van SO2 en NOx van de elektriciteitsproductie vergeleken met 

de emissieplafonds. 

Uit Tabel 11-6 blijkt dat de emissies van de elektriciteitsproductie voor de drie basisscenario’s in 2020 een 

aandeel hebben van ca. 9 % en in 2030 van ca. 12% van de totale emissieplafonds. De verschillende 

alternatieve scenario’s hebben een aandeel in 2020 tussen 6 en 10% en in 2030 tussen 10 en 19% van de 

totale emissieplafonds. Op basis van deze cijfers kan wel niet afgeleid worden of het halen van de 

emissieplafonds hierdoor in het gedrang komt. Heel veel hangt daarbij af van de evolutie van de emissies in 

andere sectoren en van een eventuele verschuiving van primaire energiedragers richting elektriciteit in deze 

andere sectoren. Op te merken valt dat in de huidige situatie (2010) de emissies van de elektriciteitssector in 

België 16,1% van het SO2-emissie-plafond en 11,2% van het NOx-emissieplafond uitmaken. 

Naast de plafonds, die worden opgelegd in het kader van internationale overeenkomsten en verplichtingen, 

worden ook op regionaal en nationaal vlak beperkingen aan de totale emissies opgelegd. In de 

milieubeleidsovereenkomst (MBO) die werd opgesteld door het Vlaamse Gewest en de Belgische 

Elektriciteits- en Gasbedrijven vzw (FEBEG), werden een aantal absolute plafonds vastgesteld voor de 

periode 2010-2014. Doelstellingen uit de MBO worden weergeven in Tabel 11-7. 

Voor het Waals Gewest werden gelijkaardige doelstellingen vastgesteld, die gelden voor 

elektriciteitsproductie, vanaf het jaar 2010. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden enkel algemene 

reductiedoelstellingen gevonden (alle sectoren samen). In Tabel 11-8 wordt een overzicht gegeven van 

emissiemaxima zoals vastgelegd in de verschillende gewesten. 

De recent (4 mei 2012) vastgelegde emissieplafonds voor België in het kader van het gereviseerde protocol 

van Göteborg werden reeds verder verdeeld (Interministeriële Conferentie Leefmilieu d.d. 27/04/2012) over 

de gewesten om de gewesten toe te laten het gereviseerde protocol goed te keuren. Er zijn echter nog geen 

opsplitsingen per sector bekend. 

 

Tabel 11-6: Aandeel van de emissies van de elektriciteitsproductie in de emissieplafonds voor SO2 en NOx 

volgens het Göteborg protocol (voor 2020) en de richtlijn 2001/81/EC (voor 2010) en de verschillende 

scenario’s in 2020 en 2030 

 

Scenario's Emissies SO2 Emissies NOx

t.o.v. LRTAP-2020 t.o.v. 2001/81/EG t.o.v. LRTAP-2020 t.o.v. 2001/81/EG

82.800 ton/jaar (%) 99.000 ton/jaar  (%) 171.700 ton/jaar  (%) 176.000 ton/jaar  (%)

2010 19,3                      16,1                       11,5                            11,2                       

2020 Basisscenario's

Nuc-900 11,2                      9,4                        8,5                             8,3                         

Nuc-1800 11,4                      9,5                        9,0                             8,8                         

Nuc-3000 11,3                      9,5                        9,5                             9,2                         

2020 Alternatieve scenario's

Coal 11,8                      9,9                        9,3                             9,0                         

No_imp 11,6                      9,7                        9,5                             9,3                         

18%EE 9,1                        7,6                        7,3                             7,1                         

EE/RES++ 9,7                        8,1                        6,9                             6,7                         

2030 Basisscenario's

Nuc-900 14,8                      12,4                       12,7                            12,4                       

Nuc-1800 14,4                      12,0                       12,5                            12,2                       

Nuc-3000 13,8                      11,6                       12,4                            12,1                       

2030 Alternatieve scenario's

Coal 22,9                      19,1                       15,2                            14,8                       

No_imp 14,5                      12,2                       12,9                            12,6                       

18%EE 12,2                      10,2                       10,6                            10,3                       

EE/RES++ 15,2                      12,7                       10,6                            10,4                       
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Uit de vergelijking van de gegevens in Tabel 11-5 en Tabel 11-8 blijkt dat de totale verwachte emissies aan 

SO2 in 2030 boven de som van de plafonds voor de individuele gewesten uitkomen, wat betekent dat de 

globale doelstelling in geen enkel van de scenario’s gehaald wordt. De som van de plafonds is dan nog een 

overschatting gezien het plafond voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op alle sectoren slaat.  

Ook voor NOx blijkt dat de totale verwachte emissies in 2030 boven de som van de plafonds voor 

Vlaanderen en Wallonië uitkomen. Enkel wanneer de totale verwachte emissies aan NOx in 2030 vergeleken 

wordt met de som van de plafonds van alle gewesten inclusief Brussel (overschatting gezien het plafond 

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op alle sectoren slaat) voldoen enkele scenario’s. Maar gezien 

deze plafond emissie een overschatting is kan er besloten worden dat ook voor NOx de globale doelstelling 

in geen enkel van de scenario’s in 2030 gehaald wordt. 

 

Tabel 11-7: Doelstellingen uit de MBO tussen de Vlaamse Overheid en de Belgische Elektriciteits- en 

Gasbedrijven vzw (FEBEG) (2005-2013) 

 Emissieplafond 

(kton/jaar) 

    

 2005 2008 2009 2010 2013 

SO2 25 7,5 7,5 6,0 4,3 

NOx 25 14 14 12,5 11 

Bron: EMIS. 

Tabel 11-8: Emissieplafonds voor NOx en SO2 voor de verschillende gewesten van toepassing vanaf 2013 

(kton/jaar) 

kton/jaar Vlaams Gewest 

(elektriciteitsproductie) 

Waals Gewest 

(elektriciteitsproductie) 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest (alle 

sectoren) 

Totaal 

SO2 4,3 2,46 1,470 8,23 

NOx 11 5,934 5,37 22,304 

Bron: NEC Reduction programme 2006 Belgium 
xx

 

 

11.3.2 Impact op de luchtkwaliteit 

Binnen dit hoofdstuk kan er op gewezen worden dat van alle fossiele brandstoffen, aardgas de laagste 

impact heeft op milieu. Bij volledige verbanding van aardgas (CH4) komen in theorie alleen koolstofdioxide 

(CO2) en waterdamp (H2O) vrij. In de realiteit is de verbranding niet altijd volledig. Bij andere fossiele 

brandstoffen is de waterstof/koolstofverhouding lager en het gehalte aan heteroaromen zoals zwavel en 

stikstof hoger dan bij aardgas. Hierdoor ontstaan enerzijds hogere CO2-emissies en anderzijds meer zwavel 

en stikstofverbindingen bij de verbranding. Tevens komen bij vloeibare of vaste brandstoffen beduidend 

meer onverbrande stofdeeltjes vrij in de lucht. 

Voor de bepaling van de bijdrage van de emissies tot de luchtkwaliteit in België en de omliggende regio’s, 

wordt gebruik gemaakt van de gelineariseerde overdrachts-coëfficiënten uit het EMEP-model (Lagrangiaans 

model met een 150x150 km grid). Deze gelineariseerde overdrachtcoëfficiënten geven de impact op de 

luchtkwaliteit in de verschillende gridcellen (in µg/m³) als gevolg van een wijziging in de emissies in een land 

(in ton) weer. Deze lineaire benadering gaat op voor beperkte wijzigingen in de totale emissies per land. 

Voor de berekeningen werd gebruik gemaakt van de gemiddelde gelineariseerde overdrachtscoëfficiënten 
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over een periode van 10 jaar, wat invloeden van de meteorologische omstandigheden grotendeels uitmiddelt 

en bijgevolg een representatief resultaat voor de gemiddelde situatie weergeeft. In Figuur 11-5 wordt de 

EMEP grid weergegeven. Immissiebijdragen als gevolg van emissies van de elektriciteitsproductie in België 

werden berekend voor de gridcellen binnen de gele zone op Figuur 11-5. Gezien de immissiebijdragen 

slechts per gridcel beschikbaar zijn, kan per land of regio slechts een bereik van immissiebijdragen worden 

berekend. De aldus berekende immissiebijdragen reflecteren de ‘gemiddelde’ bijdrage per gridcel. In de 

onmiddellijke omgeving van de installaties kunnen zich hogere bijdragen voordoen, maar dit dient in de 

project-MER’s van de desbetreffende installaties geëvalueerd te worden. Gezien enkel bijdragen voor het 

noordelijk deel van Frankrijk en het westelijk deel van Duitsland worden berekend, dienen deze bijdragen als 

de maximale bijdrage in Frankrijk, respectievelijk Duitsland beschouwd te worden. Op grotere afstanden van 

België zal de immissiebijdrage lager zijn. 

 

Figuur 11-5: EMEP grid (150x150 km) en zone waarbinnen de bijdrage van de emissies van de 

elektriciteitsproductie op het Belgisch grondgebied werd berekend. 

 

 

In Tabel 11-9 wordt een overzicht gegeven van de aldus berekende bijdragen voor SO2, NOx en stof voor de 

verschillende scenario’s voor de verschillende lidstaten. Uit de waarden in deze tabel blijkt dat de 

immissiebijdrage in de geplande situatie in 2030 voor SO2 en NOx ongeveer op hetzelfde niveau blijft als in 

de actuele situatie (2010) en dit ondanks een stijging van het geïnstalleerd vermogen.  

Uit deze tabel blijkt ook dat immissiebijdrage voor SO2, NOx en PM10 voor de verschillende basisscenario’s 

(Nuc-900, Nuc-1800 en Nuc-3000) ongeveer op hetzelfde niveau blijft. 
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Tabel 11-9: Immissiebijdrage van de elektriciteitsproductie tot de luchtkwaliteit in België en de omliggende 

landen voor de parameters SO2, NOx en PM10 (2010, 2020, 2030) 

 

Scenario's Immissiebijdrage (µg/m³)

België Nederland Luxemburg Frankrijk Duitsland

Minimum Maximum Minimum Maximum (*) Maximum Maximum

SO2

2010 0,038 0,109 0,014 0,102 0,022 0,109 0,102

2020 Basisscenario's

Nuc-900 0,022 0,063 0,008 0,059 0,013 0,063 0,059

Nuc-1800 0,023 0,064 0,008 0,060 0,013 0,064 0,060

Nuc-3000 0,023 0,064 0,008 0,060 0,013 0,064 0,060

2020 Alternatieve scenario's

Coal 0,023 0,067 0,008 0,062 0,013 0,067 0,062

No_imp 0,023 0,066 0,008 0,061 0,013 0,066 0,061

18%EE 0,018 0,051 0,007 0,048 0,010 0,051 0,048

EE/RES++ 0,019 0,055 0,007 0,051 0,011 0,055 0,051

2030 Basisscenario's

Nuc-900 0,029 0,084 0,011 0,078 0,017 0,084 0,078

Nuc-1800 0,029 0,082 0,010 0,076 0,016 0,082 0,076

Nuc-3000 0,027 0,079 0,010 0,073 0,016 0,079 0,073

2030 Alternatieve scenario's

Coal 0,045 0,130 0,016 0,121 0,026 0,130 0,121

No_imp 0,029 0,082 0,010 0,077 0,016 0,082 0,077

18%EE 0,024 0,069 0,009 0,064 0,014 0,069 0,064

EE/RES++ 0,030 0,086 0,011 0,080 0,017 0,086 0,080

NOx

2010 0,176 0,659 0,118 0,565 0,294 0,659 0,565

2020 Basisscenario's

Nuc-900 0,130 0,484 0,086 0,415 0,216 0,484 0,415

Nuc-1800 0,138 0,516 0,092 0,443 0,231 0,516 0,443

Nuc-3000 0,145 0,542 0,097 0,464 0,242 0,542 0,464

2020 Alternatieve scenario's

Coal 0,142 0,529 0,094 0,453 0,236 0,529 0,453

No_imp 0,146 0,544 0,097 0,466 0,243 0,544 0,466

18%EE 0,111 0,415 0,074 0,355 0,185 0,415 0,355

EE/RES++ 0,106 0,395 0,071 0,339 0,176 0,395 0,339

2030 Basisscenario's

Nuc-900 0,194 0,724 0,129 0,621 0,323 0,724 0,621

Nuc-1800 0,192 0,715 0,128 0,613 0,319 0,715 0,613

Nuc-3000 0,189 0,706 0,126 0,605 0,315 0,706 0,605

2030 Alternatieve scenario's

Coal 0,233 0,868 0,155 0,744 0,388 0,868 0,744

No_imp 0,198 0,739 0,132 0,634 0,330 0,739 0,634

18%EE 0,162 0,604 0,108 0,518 0,270 0,604 0,518

EE/RES++ 0,163 0,607 0,108 0,520 0,271 0,607 0,520

PM10

2010 0,016 0,058 0,011 0,050 0,026 0,058 0,050

2020 Basisscenario's

Nuc-900 0,016 0,060 0,011 0,052 0,027 0,060 0,052

Nuc-1800 0,017 0,065 0,012 0,056 0,030 0,065 0,056

Nuc-3000 0,019 0,070 0,013 0,060 0,032 0,070 0,060

2020 Alternatieve scenario's

Coal 0,018 0,067 0,012 0,057 0,030 0,067 0,057

No_imp 0,019 0,070 0,013 0,060 0,032 0,070 0,060

18%EE 0,014 0,052 0,009 0,044 0,023 0,052 0,044

EE/RES++ 0,013 0,048 0,009 0,041 0,022 0,048 0,041

2030 Basisscenario's

Nuc-900 0,027 0,100 0,018 0,086 0,045 0,100 0,086

Nuc-1800 0,026 0,099 0,018 0,085 0,045 0,099 0,085

Nuc-3000 0,026 0,098 0,018 0,084 0,044 0,098 0,084

2030 Alternatieve scenario's

Coal 0,029 0,108 0,019 0,092 0,049 0,108 0,092

No_imp 0,027 0,103 0,018 0,088 0,047 0,103 0,088

18%EE 0,022 0,084 0,015 0,071 0,038 0,084 0,071

EE/RES++ 0,022 0,082 0,015 0,070 0,037 0,082 0,070

(*): Het grondgebied van Luxemburg past binnen 1 gridcel, waardoor minimum en maximum bijdrage voor

Luxemburg gelijk zijn
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Om impact van deze immissiebijdragen te kaderen, worden de jaargrenswaarden voor deze stoffen, zoals 

opgenomen in de (herziene) kaderrichtlijn lucht weergegeven. 

Voor SO2 is jaargrenswaarde voor de bescherming van de vegetatie 20 µg/m³ en is de maximale bijdrage 

van de elektriciteitssector in 2020 in België 0,066 (No_imp) - 0,067 (Coal) µg/m³ of 0,33% (No_imp) - 0,34% 

(Coal) van deze grenswaarde. De maximale bijdrage van de elektriciteitssector in 2030 in België is 0,13 

(Coal) µg/m³ of 0,65% (Coal) van deze grenswaarde. Deze bijdrage wijzigt vrijwel niet t.o.v. de huidige 

situatie (0,109 µg/m³ in 2010). 

Voor NO2 geldt een jaargrenswaarde voor bescherming van de gezondheid van de mens van 40 µg/m³ en 

voor NOx een grenswaarde voor de bescherming van de vegetatie van 30 µg/m³. De maximale bijdrage van 

de elektriciteitssector in 2020 in België is 0,544 (No_imp) µg/m³. Dit betekent een bijdrage van 1,36 % 

(No_imp) van de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens en 1,81% (No_imp) 

van de grenswaarde voor de bescherming van vegetatie. De maximale bijdrage van de elektriciteitssector in 

2030 in België is 0,87 (Coal) µg/m³ of 2,17 % de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van 

de mens en 2,89% van de grenswaarde voor de bescherming van vegetatie. Deze bijdrage wijzigt vrijwel 

niet t.o.v. de huidige situatie (0,66 µg/m³ in 2010). Rekening houdend met de verwachte verbetering van de 

luchtkwaliteit voor de parameter NO2 over de komende jaren dient niet gevreesd te worden voor een 

overschrijding van de jaargrenswaarde op macroniveau als gevolg van de bijdrage van de emissies als 

gevolg van de elektriciteitsproductie.  

Voor PM10 geldt een jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens van 40 µg/m³ 

en mag de daggrenswaarde van 50 µg/m³ maximum 35 keer per jaar overschreden worden. Uit historische 

gegevens uit België en Nederland is gebleken dat bij een jaargemiddelde concentratie hoger dan 31,2 µg/m³ 

het risico op meer dan 35 overschrijdingen van de daggrenswaarde reëel is. De maximale bijdrage van de 

elektriciteitssector voor PM10 in 2020 in België is 0,07 (No_imp) µg/m³ of 0,17 % van deze grenswaarde. 

Deze bijdrage wijzigt vrijwel niet t.o.v. de huidige situatie (2010: 0,06 µg/m³). De maximale bijdrage van de 

elektriciteitssector in 2030 in België is 0,11 (Coal) µg/m³ of 0,27 % van de grenswaarde voor de bescherming 

van de gezondheid van de mens. Rekening houdend met de verwachte verbetering van de luchtkwaliteit 

voor de parameter PM10 over de komende jaren dient niet gevreesd te worden voor een overschrijding van 

de jaargrenswaarde op macroniveau als gevolg van de bijdrage van de emissies als gevolg van de 

elektriciteitsproductie. Het risico op een overschrijding van het maximum toegelaten aantal overschrijdingen 

van de daggrenswaarde, blijft in bepaalde gebieden ook in de toekomst bestaan. Daar de PM2,5 emissies 

mee in de PM10 emissies zitten en deze als verwaarloosbaar beschouwd worden, werden de toekomstige 

PM2,5 emissies afkomstig van de elektriciteitssector niet afzonderlijk berekend. 

Voor de scenario’s met een netto invoer zal de productie in het buitenland eveneens aanleiding geven tot 

emissies naar lucht (indien deze productie via klassieke thermische productie wordt opgewekt) en bijgevolg 

ook tot hogere concentraties van de polluenten in de omgevingslucht en dit zowel op het Belgisch 

grondgebied als op het grondgebied van de buurlanden waar de productie gebeurt. Met deze bijdrage werd 

hier geen rekening gehouden. Gezien het aandeel netto invoer maximum 15% van het totale verbruik 

uitmaakt en gezien het verdunningseffect van het lange afstandstransport op de concentratie van de 

polluenten, zal deze bijdrage veel kleiner zijn dan de berekende bijdrage van de productie in het Belgische 

park. 

 

11.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Rekening houdend met de toch wel belangrijke bijdrage van de emissies voor de verschillende scenario’s tot 

de emissieplafonds voor SO2 en NOx, dient bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe eenheden of bij 

de hervergunning van bestaande eenheden extra aandacht besteed te worden aan emissiearme 

technologieën. Hierbij moet de Europese BREF voor grote stookinstallaties als leidraad gebruikt worden. 
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Hoewel voor de verschillende scenario’s op macroniveau aan de kwaliteitsdoelstellingen voor lucht voldaan 

wordt, dient bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe eenheden of bij de hervergunning van bestaande 

eenheden, de impact op de lokale luchtkwaliteit in de beoordeling meegenomen te worden. 
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12 Uitstoot van broeikasgassen 

12.1 Beschrijving van actuele situatie 

In 2011 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen (zonder LULUCF - de sector van het land- en 

bosgebruik) in België 120,2 Mton CO2-equivalenten. Volgens de bepalingen van het Kyoto protocol mogen 

de broeikasgasemissies van België in 2012 nog maximum 134,8 Mton CO2eq bedragen.  

Rekening houdend met een GWP waarde van 21 ton CO2eq/ton voor CH4 en 310 ton CO2eq/ton voor N2O, 

bedroeg de broeikasgasemissie van de elektriciteitsproductie in 2010 en 2011 respectievelijk (voor emissies 

zie Tabel 11-1): 

• 19,4 Mton CO2eq in 2010; 

• 16,3 Mton CO2eq in 2011 of 13,6% van de totale BKG-emissies in België. 

De bijdrage van CH4 en N2O in de broeikasgasemissies van de elektriciteitsproductie bedraagt in beide jaren 

zo’n 0,3% van de totale broeikasgasemissie als gevolg van de elektriciteitsproductie. 

 

12.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

Uit het ingeschatte brandstofverbruik voor de drie basisscenario’s en de vier alternatieve scenario’s in 2020 

en 2030 werd met behulp van de CO2 emissiefactoren van het UNFCCC de broeikasgasemissie voor de 

verschillende scenario’s berekend. De hier gepresenteerde cijfers verschillen van deze uit de prospectieve 

studie omdat de invoerparameters en de methodologie van de prospectieve studie verschillen van de hier 

gehanteerde parameters. De relatieve wijzigingen t.o.v. het basisscenario Nuc-1800 zijn echter gelijkaardig. 

Tabel 12-1 geeft het resultaat van de berekeningen van de broeikasgasemissies voor de verschillende 

scenario’s (zie hoofdstuk 11.2.2). De totale broeikasgasemissies11, uitgedrukt in ton CO2/jaar, worden 

uitgedrukt relatief ten opzichte van de Kyoto doelstelling voor 2012. Ook wordt de prijs weergegeven voor de 

CO2 emissies per jaar rekening houdende met een gemiddelde eenheidsprijs van 11,97 EUR/ton CO2. De 

dagkoersen van de handel in emissierechten werden ons ter beschikking gesteld door LNE (gegenereerd via 

pointcarbon) en werden gemiddeld voor de ETS handelsperiode van 01/01/2008 t.e.m. 31/11/2012. 

 

                                                      
11

 Bij de berekening van de totale broeikasgasemissie werd er enkel rekening gehouden met de CO2 emissie en niet met de CH4 en N2O 
emissies daar uit het vorig hoofdstuk (zie hfdst. 12.1) werd berekend dat de CH4 en N2O emissies slechts bijdragen tot 0,3% van de 
totale broeikasgasemissie als gevolg van de elektriciteitsproductie.  
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Tabel 12-1: CO2 emissies en bijdrage tot het Kyoto-plafond voor de elektriciteitsproductie in België voor de 

huidige situatie (2010), voor de 3 basisscenario’s en de 4 alternatieve scenario’s in 2020 en 2030  

 

Het Kyotoplafond is hierbij als een referentie genomen, gezien voor de sectoren elektriciteit en industrie 

geen absolute plafonds voor België vastgelegd zijn voor de post-Kyoto periode (na 2012).  

Op Europees niveau beslisten staats- en regeringsleiders in 2007 dat Europa de broeikasgasuitstoot in elk 

geval met minstens 20% zou terugdringen in 2020 (t.o.v. 1990), en met 30% in geval een internationaal 

akkoord wordt bereikt. Bovendien moet tegen dat jaar ook 20% van de verbruikte energie van hernieuwbare 

bronnen afkomstig zijn. De Europese Commissie vertaalde deze doelstellingen begin 2008 in het 

klimaat/energiepakket, waarover momenteel onderhandeld wordt. 

Voor de post-Kyoto periode wordt op Europees niveau gemikt op een mix van 3 instrumenten: het Europees 

systeem voor verhandelbare emissierechten (ETS), nationale maatregelen voor emissiereductie voor die 

sectoren die buiten ETS vallen en de inzet van flexibele mechanismen. De emissierechten voor de sectoren 

die onder ETS vallen zullen op Europees niveau vastgelegd worden. Voor de niet-ETS sectoren (gebouwen, 

transport, landbouw en kleinere industriële installaties) wordt een reductiedoelstelling van -15% in 2020 t.o.v. 

2005 voor België vooropgesteld (beschikking nr. 406/2009/EG). 

 

Naast de directe emissies als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen, dient ook rekening 

gehouden te worden met de emissies als gevolg van de ontginning, bewerking en transport van brandstoffen 

die buiten het Belgische grondgebied plaatsvinden, de zogenaamde “pre-chain” emissies. 

Deze pre-chain emissies dienen niet enkel voor fossiele brandstoffen maar ook voor biomassa in rekening te 

worden gebracht. In het rapport van de Commissie Ampère worden volgende karakteristieke pre-chain 

emissies voor de Belgische situatie naar voor geschoven: 

• steenkool      100 g CO2eq/kWhe 

• gas via pijpleiding       25 g CO2eq/kWhe 

• gas via LNG     100 g CO2eq/kWhe 

Scenario's CO2 (ton/jaar)

prijs CO2 aan 

11,97 EUR/ton 

(EUR)

Relatief t.o.v. 

huidige situatie 

2010 (%)

Relatief t.o.v. 

basis-

scenario Nuc-

1800 (%)

%tov Kyoto 

doelstelling 

2012
2010 21.647.257   259.203.502    - -                16,1
2020 Basisscenario's

Nuc-900 18.415.378   220.505.097    -14,9 -12,2             13,7
Nuc-1800 20.968.799   251.079.673    -3,1 -                15,6
Nuc-3000 22.997.272   275.368.528    6,2 9,7                17,1

2020 Alternatieve scenario's

Coal 21.390.775   256.132.389    -1,2 2,0                15,9
No_imp 22.697.266   271.776.270    4,9 8,2                16,8
18%EE 15.977.974   191.319.702    -26,2 -23,8             11,9
EE/RES++ 13.255.060   158.715.628    -38,8 -36,8             9,8

2030 Basisscenario's

Nuc-900 31.689.698   379.451.335    46,4 -0,1               23,5
Nuc-1800 31.726.781   379.895.366    46,6 -                23,5
Nuc-3000 31.930.005   382.328.760    47,5 0,6                23,7

2030 Alternatieve scenario's -                  
Coal 42.631.595   510.469.233    96,9 34,4              31,6
No_imp 33.510.304   401.251.213    54,8 5,6                24,9
18%EE 25.944.378   310.657.073    19,9 -18,2             19,2
EE/RES++ 20.465.285   245.050.612    -5,5 -35,5             15,2
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• uranium via gasdiffusie        5 g CO2eq/kWhe 

• uranium via ultracentrifuge        2 g CO2eq/kWhe 

 

Voor fossiele brandstoffen is de bijdrage van de pre-chain emissies in de meeste gevallen beperkt t.o.v. de 

emissies die zich tijdens de verbranding zelf voordoen. 

Voor steenkool zijn voornamelijk de winning en het overzees transport verantwoordelijk voor de CO2 

bijdrage. Methaanverliezen ten gevolge van ontgassing van steenkolen zijn hierbij eveneens in rekening 

gebracht.  

Voor de nucleaire splijtstofcyclus is er een verschil tussen de gasdiffusie en het ultracentrifuge 

verrijkingsproces. Voor de Belgische centrales ondergaat ongeveer de helft van de splijtstof het 

gasdiffusieproces in Frankrijk en de andere helft ondergaat het centrifugeproces in Nederland. De CO2-

uitstoot van beide processen is echter verwaarloosbaar. 

Biomassa wordt dikwijls verondersteld CO2-emissievrij te zijn. Dit geldt echter slechts voor de verbranding 

ervan (die wordt gecompenseerd door de groei van nieuwe gewassen). Ook voor biomassa zijn er pre-chain 

emissies, die afhankelijk zijn van de gehanteerde technologieën tijdens de eventuele groei en de 

voorbehandeling. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende biomassabronnen zoals vermeld in 

Tabel 12-2. 

 

Tabel 12-2: Biomassabronnen en overeenkomstige CO2-emissies in g/kWhe  

 Biomassa bron CO2-emissie levenscyclus 

Snelgroeiende gewassen  

- Wilg 30-100 

- Populier 60-100 

Slib  

- Coverbranding, externe droging 500 

- Coverbranding, droging met restwarmte 200 

- Gisting 0 

Huisvuilverbranding  

- Hernieuwbaar deel 500 

Houtresidu’s  

- Uit bosbouw 20-30 

- Uit zagerijen 0-5 

Mest  

- Vergisting (decentrale installatie, zonder transport en 

zonder opslag) 

0 

- Vergisting (centrale installatie, met transport en met 

opslag en CH4 vrijzetting) 

1.500 

Bron: Ampere studie (
xxi

) 
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12.3 Beoordeling van de effecten 

12.3.1 Algemene effecten van klimaatwijziging 

De effecten van klimaatverandering in België zullen zich voornamelijk manifesteren als een stijging van de 

gemiddelde temperatuur in zowel de winter- als de zomerperiode. Volgens de meest waarschijnlijke 

scenario’s wordt een stijging van de gemiddelde neerslaghoeveelheid in de winterperiode en een mogelijke 

daling van de gemiddelde neerslaghoeveelheid in de zomerperiode voorspeld. Dit houdt een verhoogde 

kans in op langdurige hittegolven in de zomer en op frequentere periodes met hevige neerslag. 

Als gevolg van de stijging van de gemiddelde neerslaghoeveelheid in de winterperiode zal het risico op 

overstromingen toenemen. Indien de gemiddelde neerslaghoeveelheid in de zomer daalt, stijgt dan weer het 

risico op droogtes tijdens de zomer. 

Als gevolg van de verwachte stijging van de zeespiegel (uitzetten van de watermassa in de oceanen als 

gevolg van de hogere temperatuur en smelten van de ijskappen) dient rekening gehouden te worden met 

een risico op hogere kusterosie van de kust en op verzilting van bodem en grondwater. 

Als gevolg van de stijging van de temperatuur bestaat een risico op wijziging van de biodiversiteit, waarbij de 

soorten met een voorliefde voor een kouder klimaat zullen verdrongen worden door soorten met een 

voorliefde voor een warmer klimaat. Ook de wijziging in het neerslagpatroon over het jaar kan aanleiding 

geven tot het verdwijnen van bepaalde soorten. 

Met betrekking tot de impact op menselijke gezondheid dient voornamelijk rekening gehouden te worden 

met een stijging van het aantal sterfgevallen tijdens hittegolven in combinatie met verhoogde 

ozonconcentraties. 

 

12.3.2 Effectbeoordeling voor de verschillende scenario’s 

Uit Tabel 12-1 blijkt dat er in het basisscenario Nuc-900 een daling in de emissie van broeikasgassen wordt 

verwacht van ca. 12% t.o.v. het basisscenario Nuc-1800 voor 2020. In het basisscenario Nuc-3000 wordt er 

een stijging in de emissie van broeikasgassen verwacht van ca. 10% t.o.v. het basisscenario Nuc-1800 voor 

2020. Voor 2030 blijft de CO2 uitstoot nagenoeg voor alle basisscenario’s (Nuc-900, Nuc-1800 en Nuc-3000) 

ongeveer op hetzelfde niveau. 

 

Voor bijna alle alternatieve scenario’s (met uitzondering van EE/RES++) is de bijdrage van de CO2 emissies 

tot het Kyoto-plafond in 2030 hoger dan in de actuele situatie (2010: 16,1%). Dit betekent dat, als gevolg van 

de CO2 emissies door de elektriciteitsproductie, meer inspanningen qua energie-efficiëntie of 

emissiereductie in andere sectoren noodzakelijk zullen zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Anderzijds 

is het mogelijk dat de groei van het elektriciteitsverbruik voor een deel veroorzaakt wordt door een 

verschuiving van fossiele brandstoffen naar elektriciteit in bepaalde sectoren, waardoor de directe emissie 

van deze sectoren zal dalen. Gezien dergelijke verschuivingen in het algemeen energiesysteem niet gedekt 

zijn in de prospectieve studie, kan hierover geen uitspraak worden gedaan.  

 

Maatregelen omtrent energie-efficiëntie, die een vermindering in het energieverbruik beogen, zitten impliciet 

(alle scenario’s) of expliciet (18%EE en EE/RES++) in de prognose van het elektriciteitsverbruik in de PSE2 

en zijn dus mee verrekend in deze resultaten. In de scenario’s met een doorgedreven energie-efficiëntie om 

zijn primair energieverbruik tegen 2020 met 18% te verminderen (18%EE en EE/RES++) t.o.v. een 

referentieprojectie worden in 2020 significante reducties in de emissie van broeikasgassen t.o.v. de huidige 

situatie 2010 en t.o.v. het basisscenario Nuc-1800 bekomen. Ook in 2030 worden er voor deze scenario’s 

(18%EE en EE/RES++) significante reducties in de emissie van broeikasgassen verwacht t.o.v. het 

basisscenario Nuc-1800 in 2030. Voor het scenario EE/RES++ (ambitieuze ontplooiing van de hernieuwbare 

energiebronnen voor elektriciteitsproductie na 2020) worden de meest significante reducties verwacht in de 
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emissie van broeikasgassen t.o.v. de huidige situatie (2010) en t.o.v. het basisscenario Nuc-1800 in 2020 en 

2030.  

 

In het alternatieve scenario No_imp wordt een stijging in de emissie van broeikasgassen verwacht van 

respectievelijk 8,2% en 5,6% t.o.v. het basisscenario Nuc-1800 voor 2020 en 2030. Dit scenario is wel 

diegene zonder netto invoer van elektriciteit, zodat de mogelijkheid bestaat dat de hogere emissies op het 

Belgisch grondgebied gecompenseerd worden door lagere emissies in onze buurlanden (t.o.v. de andere 

alternatieve scenario’s waar er wel een netto invoer van elektriciteit plaatsvindt).  

 

In het alternatieve scenario Coal (nieuwe steenkoolcentrales mogelijk na 2020) wordt in 2030 een 

significante stijging in de emissie van broeikasgassen verwacht van 34,4% t.o.v. het basisscenario Nuc-1800 

in 2030.  

 

In alle scenario’s blijft de bijdrage van de emissies van de elektriciteitsproductie in 2020 en 2030 tot de 

Kyotodoelstelling voor de periode 2008-2012 hoog. Bovendien zal hoogstwaarschijnlijk rekening moeten 

gehouden worden met strengere reductie-doelstellingen naar de toekomst toe, hoewel de manier en het 

niveau (nationaal of Europees) waarop deze zullen worden geïmplementeerd op dit ogenblik nog onzeker is 

(cfr. supra). 

 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 10 is het belangrijk om op te merken dat de hoeveelheid uitgestoten 

broeikasgassen niet noodzakelijkerwijs een goede indicator is voor de impact op klimaat ten gevolge van de 

sector. Een toename in emissies in de sector elektriciteit kan leiden tot veel grotere emissiereducties in 

andere sectoren, maar dit effect kan binnen deze studie niet gekwantificeerd worden omdat hiertoe niet de 

nodige gegevens beschikbaar zijn in de PSE2.  

 

12.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe installaties op fossiele brandstoffen of bij de hervergunning 

van dergelijke installaties, dient aandacht besteed te worden aan een verlaging van de uitstoot van 

broeikasgassen per eenheid netto productie (keuze brandstof, efficiëntie, carbon capture and storage, F). 
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13 Aanrijking bodem 

13.1 Beschrijving van actuele situatie 

De toestand van de bodemkwaliteit kan het best beschreven worden aan de hand van de verschillende 

bodembedreigingen. Binnen België worden de volgende bedreigingen waargenomen: bodemverontreiniging, 

dalend organisch stofgehalte, bodemafdichting, bodemerosie, bodemverdichting, verlies aan 

bodembiodiversiteit, grondverschuivingen, verzilting en overstroming. Het in meerdere of mindere mate 

aanwezig zijn van deze bedreigingen is een maat voor de bodemkwaliteit in het algemeen. In een aanzet tot 

een Europese Thematische Strategie inzake Bodembescherming wordt het organische stofgehalte in de 

bodem gedefinieerd als dé sleutelindicator voor bodemkwaliteit en –functionaliteit. Een voldoende hoog 

gehalte aan organische stof komt overeen met een goede bodemconditie vanuit het standpunt van 

landbouw, leefmilieu en natuur. 

Over het algemeen heeft het merendeel van de Belgische akkerbouwpercelen een goede voorziening aan 

organische stof, maar de laatste 15 jaar werd een daling van de bodemvoorraad aan organische stof 

vastgesteld. Een aantal oorzaken van de daling waren de toenemende ploegdiepte, erosie, de afvoer van 

oogstresten, opgelegde beperkingen van het mestdecreet en gescheurde weilanden. Op ongeveer de helft 

van de akkerbouwpercelen in België werd voor de periode 2008-2011 een goed gehalte aan koolstof 

vastgesteld. Daarmee wordt opnieuw het niveau van 1989-1999 gehaald. Nadien ging het bergaf met het 

koolstofgehalte. Tussen 2004 en 2007 viel minder dan 38 procent binnen de streefzone. 

Ook bij weilanden werd een stijging van het koolstofgehalte genoteerd. Met 38 procent van de weides met 

een goed gehalte aan koolstof werd in de periode 2008-2011 het hoogste peil bereikt sinds de metingen. 

Tussen 1989 en 1991 viel 36 procent van de percelen binnen de streefzone. In de periode 2004-2007 was 

dit nog maar 32 procent (
xxii

) 

De evolutie van het koolstofgehalte in de Vlaamse akkerbouwpercelen en weilanden toonde van 1989 tot en 

met de periode 2004-2007 een duidelijk dalende tendens, met steeds meer percelen die beneden de 

optimale toestand (streefzone) lagen. In de periode 2008-2010 lijkt deze evolutie gekeerd en zien we voor 

het eerst het aantal percelen beneden de optimale toestand opnieuw dalen: van 51% in 2004-2007 naar 

35% in 2007-2010 voor de akkerbouwpercelen en van 55% naar 50% voor de weilandpercelen. Men moet 

echter voorzichtig zijn met de interpretatie van deze analyseresultaten omdat de meetfout op het organisch 

koolstofgehalte even groot of zelfs groter is dan normale veranderingen in het organisch koolstofgehalte op 3 

jaar tijd (
xxiii

). 

 

Algemeen in Wallonië, zien we een dalende trend van het organisch koolstofgehalte van het noordoosten 

naar het zuidwesten toe, welke een weergave is van het verschil in klimaat en bodemtype. Meer dan de helft 

van de gecultiveerde gronden hebben een organisch koolstofgehalte dat beneden de kritische grens van 2% 

ligt (toestand 2006). Hiervan liggen de meeste in het noordelijk deel van Wallonië, de zone waar akkerbouw 

voorkomt en waar het risico op bodemerosie door water hoger is. Sinds 1960 hebben deze gronden soms 

een groot verlies aan organisch materiaal ondergaan door onder andere de daling van de oppervlakte 

akkerbouw, de verhoogde diepte waarop wordt geploegd en het gebruik van kunstmeststoffen(
xii

).   

Aangaande het koolstofgehalte in de bodem van Brussel is geen detailinformatie beschikbaar. 

 

De meest recente beschikbare data (2010) tonen aan dat de kritische lasten voor verzuring nog steeds 

worden overschreden in het studiegebied, waarbij op sommige locaties overschrijdingen met meer dan 

1200 Zeq/ha/jaar worden vastgesteld (Figuur 13-1). 

In 2010 worden er nog hoge overschrijdingen van de kritische lasten voor verzuring (Zeq/ha/jaar) 

waargenomen in België, aan de noord-westkust van Frankrijk, Nederland en Polen. De algemene situatie 

naar verzuring toe is in Europa echter aanzienlijk verbeterd en er worden nog verbeteringen voorspeld. Er 

http://www.vilt.be/Organische_stofgehalte_in_bodem_neemt_opnieuw_toe
http://www.milieurapport.be/AG
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wordt geschat dat de overschrijdingen, in het gebied waar de kritische belasting inzake verzuring wordt 

overschreden, zijn gedaald met meer dan 80% in vergelijking met het basisjaar 1990(
xxiv

). 

 

Figuur 13-1: Overschrijding van de kritische lasten voor verzuring (Zeq/ha/jaar) in 1980 en 2010  

 

Bron: EEA 2012
xxv

  

 

13.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

Bij de aanbouw van nieuwe installaties zal grondverzet ontstaan. Er kan aangenomen worden dat de 

vrijgekomen hoeveelheid grond in overeenstemming met de regionale wettelijke bepalingen gebruikt wordt. 

Indien op basis van analyses van bodemstalen van de uitgegraven grond zou blijken dat de bodem 

verontreinigd is, zal deze afgevoerd moeten worden naar een erkend verwerker. Dit zal verder bekeken 

worden op projectniveau (project MER). 

Naast grondverzet is ook structuurwijziging een relevant aspect. Structuurwijziging is een verandering in de 

structuur (stapeling van bodemdeeltjes) van de bodem. Structuurwijziging kan zowel structuurverval 

(wijziging van de bodemstructuur in negatieve zin: verdichting, verslemping en korstvorming) als 

structuurverbetering omvatten. 

Verdichting is het effect dat tot stand komt door gebruik van machines en belangrijke grondaanvullingen 

boven samendrukbare of structuurgevoelige bodems. De gevoeligheid van de bodem voor verdichting is 

functie van de textuur en de drainageklasse. Zandgronden zijn minder gevoelig dan leem- of kleigronden. 

Droge gronden zijn stabieler dan natte gronden (vanaf draineringsklasse e). Verharde oppervlakken zijn niet 

gevoelig voor verdichting. 

Verslemping is het dichtslaan van de poriën in de bodem onder invloed van externe factoren. Als gevolg van 

verslemping ontstaat er vaak een ondoordringbare korst in de bovenste centimeters van de bodem 

(korstvorming). Rekening houdend met de bestemmingstype van de locatie waar nieuwe of bijkomende 

infrastructuren zullen geplaatst worden, namelijk in industriegebied, wordt eventuele verdichting als niet 

relevant beoordeeld. Verslemping en korstvorming worden niet verwacht als gevolg van de werken. 
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Bij het uitgraven van grond en bij inbreng van vreemde materialen in de bodem wordt het oorspronkelijke 

bodemprofiel verstoord. Profielverstoring kan enerzijds negatieve effecten hebben door o.a. wijziging van de 

waterhuishouding en de lokale grondwaterstroming, mogelijke afname van de microbiële activiteit en verlies 

van oorspronkelijke bodem-functies. Anderzijds kan profielwijziging ook positieve effecten hebben door 

verhoging van de doorlatendheid en beluchting van de bodem en vergroting van de bewortelingsdiepte. 

Tijdens de exploitatiefase is er mogelijk kans op aantasting van de bodemhygiëne. Bijvoorbeeld op plaatsen 

waar producten opgeslagen worden. Door het naleven van de wettelijke voorschriften dienaangaande, wordt 

deze kans echter tot een minimum herleid.  

Naast bovenvermelde directe effecten naar bodem, die voornamelijk op het niveau van ieder individueel 

project dienen onderzocht te worden, zijn voornamelijk de indirecte effecten van belang. Het gaat hierbij 

vooral om de mogelijke effecten van verzurende depositie. In Tabel 13-1 wordt een overzicht gegeven van 

de verzurende depositie als gevolg van de emissies naar lucht voor de huidige situatie (2010), voor de 3 

basisscenario’s en de 4 alternatieve scenario’s in 2020 en 2030. 

De berekeningen van verzurende depositie werden uitgevoerd aan de hand van het GAINS model (
xxvi

). 

 

Tabel 13-1: Gemiddelde verzurende depositie als gevolg van de emissies van elektriciteitsproductie voor de 

huidige situatie (2010), voor de 3 basisscenario’s en de 4 alternatieve scenario’s in 2020 en 2030 

 

 

13.3 Beoordeling van de effecten 

Voor enerzijds 2020 en anderzijds 2030 blijft de bijdrage van de elektriciteitsproductie in België tot de 

gemiddelde verzurende depositie voor alle basisscenario’s (Nuc-900, Nuc-1800 en Nuc-3000) ongeveer 

gelijk. 

 

De bijdrage van de elektriciteitsproductie in België tot de gemiddelde verzurende depositie neemt af voor 

nagenoeg alle scenario’s t.o.v. de huidige situatie (2010: 19,09 Zeq/ha/jaar). Enkel in het scenario Coal 

Scenario's Verzurende depositie (Zeq/ha/jaar)

België Nederland Luxemburg Frankrijk Duitsland

Minimum Maximum Minimum Maximum (*) Maximum Maximum

2010 6,10 19,09 2,78 17,24 5,56 19,09 17,24

2020 Basisscenario's

Nuc-900 3,83 12,16 1,81 10,93 3,71 12,16 10,93

Nuc-1800 3,96 12,63 1,89 11,34 3,89 12,63 11,34

Nuc-3000 4,03 12,89 1,93 11,56 4,01 12,89 11,56

2020 Alternatieve scenario's

Coal 4,10 13,05 1,95 11,72 4,01 13,05 11,72

No_imp 4,09 13,06 1,96 11,72 4,05 13,06 11,72

18%EE 3,17 10,11 1,51 9,08 3,12 10,11 9,08

EE/RES++ 3,26 10,31 1,53 9,28 3,11 10,31 9,28

2030 Basisscenario's

Nuc-900 5,31 17,00 2,56 15,24 5,32 17,00 15,24

Nuc-1800 5,20 16,65 2,51 14,93 5,23 16,65 14,93

Nuc-3000 5,05 16,22 2,45 14,53 5,11 16,22 14,53

2030 Alternatieve scenario's

Coal 7,48 23,57 3,47 21,24 7,01 23,57 21,24

No_imp 5,30 17,01 2,57 15,24 5,36 17,01 15,24

18%EE 4,39 14,07 2,12 12,61 4,41 14,07 12,61

EE/RES++ 5,07 16,01 2,37 14,41 4,81 16,01 14,41

(*): Het grondgebied van Luxemburg past binnen 1 gridcel, waardoor minimum en maximum bijdrage voor

Luxemburg gelijk zijn

http://gains.iiasa.ac.at/
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wordt er in 2030 een toename verwacht t.o.v. de huidige situatie. De scenario’s 18%EE en EE/RES++ 

leveren de laagste bijdrage tot de gemiddelde verzurende depositie op, als gevolg van de lagere 

energieproductie (energie-efficiëntie doelstelling van 18% tegen 2020).  

Bemerk dat als gevolg van de hogere netto invoer emissies in buurlanden kunnen worden gegenereerd, die 

eveneens bijdragen tot de gemiddelde verzurende depositie. Dit effect werd niet in rekening gebracht.  

De maximale gemiddelde verzurende depositie als gevolg van de elektriciteitsproductie in België ligt in 2020 

tussen 10 (18%EE, EE/Res++) en 13,1 (Coal, No_imp) Zeq/ha/jaar. Voor 2030 ligt de maximum gemiddelde 

verzurende depositie als gevolg van de elektriciteitsproductie in België tussen 14,1 Zeq/ha/jaar (18%EE) en 

23,6 Zeq/ha/jaar (Coal). 

In Vlaanderen worden voor verzurende depositie volgende richtwaarden naar voor geschoven: 

• 1.400 Zeq/ha/jaar voor bosecosystemen (te bereiken tegen 2030) 

• 300 - 700 Zeq/ha/jaar voor verzuringsgevoelige gebieden zoals heide op zandgronden en 

kalkarme vennen (te bereiken tegen 2030) 

De maximale gemiddelde bijdrage van de elektriciteitsproductie in België tot de verzurende depositie 

bedraagt in 2010 (19,1 Zeq/ha/jaar) 1,4% van de richtwaarde voor bosecosystemen en 2,7 tot 6,4% van de 

richtwaarde voor de meest verzuringsgevoelige gebieden.  

In de scenario’s bedraagt de maximale gemiddelde bijdrage van de elektriciteitsproductie in België in 2020 

(Coal, No_imp: 13,1 Zeq/ha/jaar) 0,9% van de richtwaarde voor bosecosystemen en 1,9 tot 4,4% van de 

richtwaarde voor de meest verzuringsgevoelige gebieden. 

In de scenario’s bedraagt de maximale gemiddelde bijdrage van de elektriciteitsproductie in België in 2030 

(Coal: 23,6 Zeq/ha/jaar) 1,7% van de richtwaarde voor bosecosystemen en 3,4 tot 7,9% van de richtwaarde 

voor de meest verzuringsgevoelige gebieden. 

Rekening houdend met het gegeven dat de emissies van de elektriciteitsproductie voor alle scenario’s geen 

significant deel van de totale emissies van verzurende polluenten op het Belgisch grondgebied zullen 

uitmaken, is een dergelijke bijdrage aanvaardbaar. 

 

13.4 Voorstel van milderende maatregelen 

De meeste effecten op bodem dienen in het kader van project-MER’s voor individuele installaties bekeken te 

worden. Wat betreft verzurende deposities die verantwoordelijk zijn voor de aanrijking van de bodem, zijn 

vooral milderende maatregelen voor emissies naar lucht relevant. De milderende maatregelen 

voorgeschreven in hoofdstuk 11.4 zijn dan ook relevant naar het deel ‘aanrijking bodem’.  
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14 Generatie niet-nucleaire afvalstromen 

14.1 Beschrijving van actuele situatie 

Bij de niet-nucleaire afvalstromen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds bijproducten, 

die ontstaan als gevolg van het verbrandingsproces, en anderzijds afvalstromen die ontstaan als gevolg van 

onderhoud, afbraakwerken, terreinsaneringen, enz. 

De bijproducten omvatten vooral de bodem- en vliegassen en het rookgasreinigings-residu (gips) van 

productie-eenheden op vaste brandstoffen. De hoeveelheden van deze bijproducten zijn sterk afhankelijk 

van de gebruikte brandstof. Al deze stromen worden hergebruikt. In 2010 werden door de productie-

eenheden van Electrabel (reststoffen van de steenkoolverbranding) 102.000 ton vliegassen, 26.000 ton 

bodemassen en 21.000 ton gips geproduceerd (
xxvii

). Wanneer de generatie van assen bij de verbranding 

van biomassa wordt verwaarloosd, zijn, gezien Electrabel de enige producent is met klassieke productie uit 

steenkool, bovenstaande waarden ook representatief voor België. 

Op gebied van afvalproductie is voornamelijk de voortbrenging van bedrijfsafvalstoffen door de klassieke 

productie relevant. De hoeveelheden van andere vormen van elektriciteitsopwekking (windenergie, 

waterkracht, etc.) zijn marginaal (indien bouw- en sloopafval niet wordt meegerekend). In 2010 bedroeg de 

productie industrieel afval (afhankelijk van afbraakwerken en terreinsaneringen) door de 

elektriciteitscentrales van Electrabel in België 32.458 ton (
xxvii

). Onder de hypothese dat bedrijfsafvalstoffen in 

hoofdzaak door de klassieke productie worden gegenereerd en rekening houdend met het feit dat de 

klassieke productie van Electrabel ongeveer de helft van de totale klassieke productiecapaciteit uitmaakt, 

kan de hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen voor België op ca. 65 kton worden ingeschat. Op jaarbasis kunnen 

zich sterke schommelingen voordoen in functie van afbraakwerken en terreinsaneringen.  

Andere bedrijfsafvalstromen zijn gevaarlijke afvalstoffen (TL-lampen, batterijen, absorberende doeken, 

materiaal verontreinigd met oplosmiddelen, verfrestanten, enz.), vaste afvalstoffen (kantoorafval (met 

inbegrip van computerafval), etensresten, lampen, papierafval, houtafval, metaalafval, kunststofafval, 

oliehoudend afval, filters, enz) en vloeibare afvalstoffen (slib van septische putten, ontvetters, afgewerkte 

smeer- en regelolie of afvalolie, water met roestwerende middelen, scheikundige stoffen (NaOH, HCl, 

H2SO4, NaOCl, NH3, F)) (
xxviii

). 

 

14.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

Op basis van de cijfers van Electrabel voor 2010, kunnen volgende waarden worden afgeleid voor de 

specifieke generatie van bijproducten en afvalstromen: 

• vliegas: 48,212 ton/GWh netto productie uit steenkool 

• bodemas: 12,313 ton/GWh netto productie uit steenkool 

• gips: 9,914 ton/GWh netto productie uit steenkool 

• bedrijfsafvalstoffen: 1,4 15ton/GWh  

Op basis van bovenstaande waarden worden volgende hoeveelheden bekomen voor de verschillende 

scenario’s in 2020 en 2030 (Tabel 14-1). Hierbij wordt uitgegaan van volgende hypotheses: 

• ook in de toekomst wordt dezelfde mix aan steenkool gebruikt als in 2010, m.a.w. asgehalte 

en zwavelgehalte zullen niet significant wijzigingen; 

                                                      
12

 102.000 ton vliegas (xxvii) voor de nettoproductie van 2.116,9 GWh (= 3,6% van 58,8 TWh productie elektriciteit in 2010(xxvii)) 
13

 26.000 ton bodemas (xxvii) voor de nettoproductie van 2.116,9 GWh (= 3,6% van 58,8 TWh productie elektriciteit in 2010(xxvii)) 
14

 21.000 ton gips (xxvii) voor de nettoproductie van 2.116,9 GWh (= 3,6% van 58,8 TWh productie elektriciteit in 2010(xxvii)) 
15

 32.458 ton bedrijfsafval (xxvii) voor de nettoproductie van 23.050 GWh (= 58,8 TWh productie elektriciteit in 2010(xxvii) - de 
elektriciteitsproducties van de kerncentrales, de spaarkbekkencentrales, de waterkrachtcentrales, de windparken en de zonnepanelen) 

http://www.milieurapport.be/
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• alle productie-eenheden op steenkool zullen uitgerust zijn met een rookgasreiniging voor de 

verwijdering van SO2 (en NOx) omdat zonder rookgasreiniging de in de Europese BREF 

naar voor geschoven afgasconcentraties niet haalbaar zijn.  

 

Tabel 14-1: Jaarlijks geproduceerde hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen en bijproducten voor de huidige 

situatie (2010), de 3 basisscenario’s en de 4 alternatieve scenario’s voor 2020 en 2030  

 

14.3 Beoordeling van de effecten 

Voor enerzijds 2020 en anderzijds 2030 blijft de bijdrage van de jaarlijks geproduceerde hoeveelheden 

bedrijfsafval en bijproducten in België voor alle basisscenario’s (Nuc-900, Nuc-1800 en Nuc-3000) ongeveer 

gelijk. 

 

Met betrekking tot de bedrijfsafvalstromen kan uit Tabel 14-1 afgeleid worden dat de jaarlijks geproduceerde 

hoeveelheid in het 18%EE en EE/RES++ scenario in 2020 lager is dan in de huidige situatie in 2010. Het 

geproduceerde bedrijfsafval is in deze scenario’s 18%EE en EE/RES++ in 2020 en 2030 ook lager ten 

opzichte van de respectievelijke basisscenario’s (Nuc-900, -1800 en -3000) in 2020 en 2030. Voor de 

scenario’s Coal en No_imp is de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid in 2030 hoger dan in de 

basisscenario’s. Voor 2020 is de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid voor Coal en No_imp hoger dan de 

basisscenario’s Nuc-900 en Nuc-1800, maar lager dan het basisscenario Nuc-3000. Ook hier dient er 

opgemerkt te worden dat het alternatieve scenario No_imp het scenario is zonder netto invoer van 

elektriciteit. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de hogere hoeveelheid bedrijfsafval op het Belgisch 

grondgebied gepaard gaat met lagere hoeveelheden in onze buurlanden (t.o.v. de andere alternatieve 

scenario’s waar er wel een netto invoer van elektriciteit plaatsvindt). 

 

De bijproducten worden in de actuele situatie volledig hergebruikt en vervangen aldus primaire materialen. 

Deze substitutie van primaire materialen kan als een positief effect aanzien worden, gezien dit bijdraagt tot 

een besparing van grondstoffen en de effecten van de ontginning en bewerking vermeden worden. 

Scenario's Jaarlijks geproduceerde hoeveelheden (kton/jaar)

Vliegassen Bodemassen Gips Bedrijfsafval

2010 192,88     49,17           39,71          58,83           

2020 Basisscenario's

Nuc-900 0,50         0,13             0,10            59,55           

Nuc-1800 0,43         0,11             0,09            67,79           

Nuc-3000 0,00         0,00             0,00            75,78           

2020 Alternatieve scenario's

Coal 0,50         0,13             0,10            68,71           

No_imp 0,00         0,00             0,00            74,94           

18%EE 2,45         0,62             0,50            52,15           

EE/RES++ 0,50         0,13             0,10            44,32           

2030 Basisscenario's

Nuc-900 -           -              -              114,23         

Nuc-1800 -           -              -              113,62         

Nuc-3000 -           -              -              114,09         

2030 Alternatieve scenario's

Coal 1.128,87   287,75         232,41         118,64         

No_imp -           -              -              120,08         

18%EE -           -              -              92,99           

EE/RES++ -           -              -              77,16           
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Bodemassen worden hoofdzakelijk in de bouwsector gebruikt als substituut voor bepaalde grindfracties. 

Vliegassen worden, omwille van hun puzzolane eigenschappen, toegevoegd aan cement. Gips wordt 

voornamelijk ingezet bij de aanmaak van gipsplaten. In het scenario Coal 2030 dient met een significante 

stijging van de hoeveelheid bijproducten rekening gehouden worden. Met betrekking tot de afzet van bodem- 

en vliegassen stellen zich hoogstwaarschijnlijk geen problemen. Met betrekking tot de afzet van dergelijke 

grote hoeveelheden gips kan zich eventueel wel een probleem stellen. Indien het gips niet kan worden 

herbruikt, dient het te worden gestort, wat als een negatief effect moet worden bestempeld. Anderzijds is bij 

de berekening wel uitgegaan van de veronderstelling dat voor de rookgasontzwaveling gebruik zal worden 

gemaakt van technologieën op basis van kalk(steen), die aanleiding geven tot gips als bijproduct. Voor de 

rookgasontzwaveling bestaan ook nog andere systemen (regeneratieve systemen), die geen bijproducten 

genereren maar dergelijke systemen zijn op dit ogenblik nog steeds duurder qua investerings- en 

werkingskosten. 

 

14.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe steenkoolcentrales dient ook het aspect van 

valoriseerbaarheid van bijproducten in aanmerking genomen worden. Indien voor de ontzwaveling geopteerd 

wordt voor een systeem op basis van kalk(steen) en het hergebruik van gips niet kan gegarandeerd worden, 

dienen andere technieken voor rookgasontzwaveling als alternatief mee beschouwd te worden. 
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15 Generatie nucleaire afvalstromen 

15.1 Beschrijving van actuele situatie 

Gezien het belangrijke aandeel nucleaire productie zijn ook radioactieve afvalstoffen belangrijk voor de 

sector elektriciteitsproductie. Er kunnen 3 categorieën van nucleaire afvalstromen onderscheiden worden op 

basis van hun radioactiviteit:  

• categorie A: laag- en middelactief kortlevend afval, bevat hoofdzakelijk bèta- en gammastralers met 

een korte halveringstijd (< 30 jaar) en een lage stralingsintensiteit;  

• categorie B: laag- en middelactief langlevend afval: voornamelijk afval dat besmet is met alfastralers 

met lange halveringstijd in concentraties die te hoog zijn om in categorie A ingedeeld te worden. Het 

bevat ook wisselende hoeveelheden bèta- en gammastralers;  

• categorie C: hoogactief afval: afval met erg hoge concentraties aan radionucliden waardoor het 

warmte afgeeft (> 50 W/m³); bevat vnl. bestraalde kernbrandstof en opwerkingsafval ontstaan bij 

verwerking van bestraalde kernbrandstof. 

Op basis van cijfers van 2010(
xxviii

) volgt een gemiddelde jaarlijkse productie over de laatste 3 jaar (2007-

2009) van geconditioneerd laag- en middelradioactief afval uit Belgische kerncentrales van 5,3 m³/TWh 

nucleaire productie. Voor 2010 alleen werd er 275 m³ geconditioneerd laag- en middelradioactief afval 

geproduceerd voor een nucleaire productie van 34,2 TWh (zie 
xxvii

) (= 8 m³/TWh).  

Naast laag- en middelradioactief afval ontstaat in België elk jaar nog ca. 120 ton hoogactieve bestraalde 

kernbrandstof(
xxviii

). Voor 2010 is dit ca. 20,2 kg per geïnstalleerde nucleaire MW (= 5.943 MW zie Tabel 

2-2).  

 

15.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

Bij de beoordeling van de impact op de generatie van nucleaire afvalstromen, dient enkel een onderscheid 

gemaakt te worden tussen de 3 basisscenario’s (zie hoofdstuk 2.1). Wat kernenergie betreft, veronderstellen 

de alternatieve scenario’s dezelfde evolutie als in scenario Nuc-1800. 

Tabel 15-1 geeft de generatie van nucleaire afvalstromen weer voor de periode 2010 tot 2030. Voor de 

berekening van de hoeveelheid hoogradioactief afval werd gerekend met de evolutie van de nucleaire 

capaciteit in België in MW (zie Tabel 2-2). Er werd gerekend alsof een kerncentrale het jaar voor het jaar 

waarin die wordt gesloten, op de helft van haar capaciteit werkt. Vervolgens werd per jaar de nucleaire 

capaciteit berekend en opgeteld voor de volledige periode tussen 2010 en 2030 (in MW). 

Voor de berekening van de hoeveelheid laag en middelradioactief afval werd gerekend met de 

geproduceerde elektriciteit in 2010 en in 2020 in België in TWh (zie Tabel 2-4). Er werd gerekend alsof de 

geproduceerde elektriciteit dezelfde evolutie (tussen 2010 en 2030) volgt als bij de berekeningen voor het 

hoogradioactief afval (alsof een kerncentrale het jaar voor het gesloten wordt, op de helft van haar capaciteit 

werkt).   

Er werd gebruik gemaakt van de specifieke cijfers voor generatie van nucleaire afvalstromen zoals 

gedefinieerd voor de actuele situatie van 2010 (20,2 kg hoogradioactief afval per geïnstalleerde nucleaire 

MW en 8 m³/TWh laag- en middelradioactief afval).  

Bij deze berekening wordt de generatie van nucleaire afvalstromen als gevolg van de ontmanteling van 

centrales buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 15-1: Generatie van nucleaire afvalstromen over de periode 2010 – 2030 – vergelijking van scenario’s 

met vervroegde en uitgestelde kernuitstap 

 

 

15.3 Beoordeling van de effecten 

De beslissing om de capaciteit van de kerncentrales rapper af te bouwen (Nuc-3000) heeft een impact van 

24% op de generatie van laag- en middelradioactief en van hoogradioactief afval tussen 2010 en 2030 ten 

opzichte van het basis scenario Nuc-900. Ook bij het basisscenario Nuc-1800 wordt er tussen 2010 en 2030 

ca. 12 % minder laag- en middelradioactief en hoogradioactief afval verwacht dan in het basisscenario Nuc-

900.  

Zoals hierboven reeds vermeld, wordt de generatie van nucleaire afvalstromen als gevolg van de 

ontmanteling van buiten dienst genomen centrales hier buiten beschouwing gelaten. Deze hoeveelheden 

zijn onafhankelijk van het tijdstip waarop de centrale uit dienst wordt genomen. Mogelijke voordelen van een 

latere uit dienst name met betrekking tot de stromen die vrij komen bij ontmanteling zijn: 

• een verdere evolutie van de stand der techniek met betrekking tot de behandeling en berging van 

radioactief afval, waardoor eventuele effecten van deze behandeling en berging lager kunnen zijn. De 

milieueffecten van de nucleaire technologie en het nucleair afval worden in het kader van andere studies 

en milieubeoordelingen zeer uitgebreid bestudeerd. We verwijzen hiervoor onder meer naar studies van 

het NIRAS en CANVEK. In het kader van deze studie kan hier niet verder op ingegaan worden, in het 

bijzonder ook omdat m.b.t. het nucleair afval de uiteindelijke bergingsoptie nog niet beslist is. De enige 

zekerheid bij het in aanmerking nemen van het scenario waarbij de kernuitstap wordt vertraagd is dat de 

generatie van laag en hoog radioactief afval nog enkele jaren langer zal doorgaan. 

• de mogelijkheid om de ervaring met de ontmanteling van nucleaire centrales in het buitenland maximaal 

te benutten, waardoor eventuele effecten tijdens de ontmanteling kunnen beperkt worden. 

 

15.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Bij de beslissing over het al dan niet langer open houden van de kerncentrales dient rekening gehouden te 

worden met impact die deze beslissing heeft op de productie van laag-, middel- en hoogradioactief afval. 

Verder dient bij de berging van afval en de ontmanteling van installaties rekening gehouden te worden met 

aanbevelingen van gespecialiseerde instanties, zoals onder meer het NIRAS en CANVEK. Bemerk trouwens 

dat het NIRAS in 2010 een afvalplan voor het beheer van nucleaire afvalstoffen van categorie B en C heeft 

opgemaakt, inclusief een strategische milieubeoordeling conform de wet van 13 februari 2006. NIRAS 

beveelt een zo spoedig mogelijke berging in een weinig verharde kleiformatie aan voor het 

langetermijnbeheer van het afval van de categorieën B en C. Hierdoor is het mogelijk het reeds 

geproduceerde afval zo spoedig mogelijk te isoleren van mens en milieu. De geologische berging in een 

specifieke installatie is ook de langetermijnoptie die aanbevolen wordt door internationale organisaties zoals 

het IAEA (International Atomic Energy Agency) en het NEA (Nuclear Energy Agency). NIRAS werkt samen 

met deze organisaties alsook met talrijke nationale agentschappen die radioactief afval beheren. 

Basis-scenario's

Nuc-900 5.219,09  1.685,89  

Nuc-1800 4.613,33  ( -12 %) 1.491,74  ( -12 %)

Nuc-3000 3.950,24  ( -24 %) 1.279,22  ( -24 %)

Laag- en 

middelradioactief (m³) Hoogradioactief (ton)

Generatie nucleaire afvalstromen over de 

periode 2010 – 2030
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16 Impact op de menselijke gezondheid 

16.1 Beschrijving van actuele situatie 

16.1.1 Impact luchtkwaliteit op gezondheid 

Effecten naar lucht, water en bodem, afval en hinder, hebben elk hun impact op de menselijke gezondheid. 

Voor de werking van elektriciteitscentrales zijn emissies naar lucht de belangrijkste bron voor 

gezondheidseffecten.  

Zoals reeds werd beschreven in paragraaf 11.1.1, werd de uur- en daggrenswaarde voor de bescherming 

van de gezondheid van de mens als alarmdrempel voor SO2 in 2011 in Vlaanderen gerespecteerd.  

Voor NO2 blijkt dat de toekomstige jaargemiddelde luchtkwaliteitsdoelstelling van 40 µg/m³16 voor NO2 ter 

hoogte van de grootste agglomeraties (Brussel en Antwerpen) nog steeds overschreden wordt. De hoogste 

jaargemiddelde concentraties doen zich voor in de omgeving van de grote steden (Brussel, Antwerpen, 

Gent, Charleroi, Luik, F) voornamelijk als gevolg van de bijdrage van verkeer.  

Wat betreft ozon, was 2011 voor Vlaanderen een gunstig ozonjaar zowel voor de ozonoverlast voor de 

volksgezondheid, als voor de gewassen. Toch zijn we in Vlaanderen nog ver verwijderd van de Europese 

lange termijn doelstellingen voor gezondheid en vegetatie. De ozonpieken in Vlaanderen zijn de laatste jaren 

gevoelig afgenomen. Op basis van de resultaten voor Brussel aangaande het aantal overschrijdingen van de 

streefwaarde voor de gezondheid van de mens voor ozon van de afgelopen jaren, kan niet gegarandeerd 

worden dat de streefwaarde zal gerespecteerd worden. In Wallonië werd de grenswaarde voor ozon in 2008 

wel gerespecteerd (
xii

). 

Voor fijn stof blijkt uit paragraaf 11.1.1 dat de jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van 

de mens van 40 µg/m³ voor PM10 op het volledige Belgische grondgebied gerespecteerd wordt. Naast een 

jaargemiddelde kwaliteitsdoelstelling geldt voor de parameter PM10 ook de doelstelling waarbij zich 

maximum 35 overschrijdingen van de daggrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de 

mens van 50 µg/m³ op jaarbasis mogen voordoen. Vooral in de omgeving van de grote steden (Brussel, 

Antwerpen, Gent) stelt er zich mogelijks een probleem met het overschrijden van het maximum toegelaten 

aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10. De WHO AQG (Air quality guideline) van 20 

µg/m³ wordt enkel in het zuiden van België gehaald (zie Figuur 11-2).  

Voor de parameter PM2,5 werd in 2011 op het volledige Belgische grondgebied de jaargemiddelde 

luchtkwaliteitsdoelstelling van 25 µg/m³ (Europese grenswaarde) gerespecteerd. De jaargemiddelde WHO 

AQG (Air quality guideline) van 10 µg/m³ wordt enkel in het zuiden van België gehaald (zie Figuur 11-4).  

Wat betreft CO, kan gesteld worden dat de EU-grenswaarde in 2011 in alle meetstations in Vlaanderen ruim 

werd gerespecteerd. 

 

16.1.2 Radioactiviteit 

Sommige medewerkers van een kerncentrale worden in de installaties blootgesteld aan straling. Omdat 

straling een gezondheidsrisico kan inhouden, is de wettelijke reglementering bijzonder streng. Tijdens het 

jaar, en vooral in de periode van de jaarlijkse onderhoudsactiviteiten in de kerncentrales, moet de evolutie 

van de opgelopen stralingsdosis nauwgezet worden bijgehouden. Speciale aandacht gaat naar 

contractanten die werken uitvoeren in verschillende kerncentrales.  

Een burger mag een maximale stralingsdosis van 1 milliSievert (mSv) per jaar oplopen. Voor wie 

beroepshalve met straling in contact komt, bedraagt de wettelijke norm 20 mSv per jaar. Voor alle interne en 

externe medewerkers hanteert de centrale van Doel
xxix

 als maximale limiet de helft van deze wettelijke limiet. 

Elke medewerker mag dus hoogstens 10 mSv per jaar oplopen. Uit de statistieken van de centrale van Doel 

                                                      
16

 De jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens van 40 µg/m³ is gelijk aan de jaargemiddelde WHO AQG 
(Air quality guideline).  



 Pagina 91 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

blijkt dat voor het jaar 2012 geen enkele persoon meer dan 10 mSv heeft opgelopen. Voor de medewerkers 

van Electrabel bedroeg de gemiddelde dosis in 2012: 0,297 mSv en voor de externe medewerkers 

0,540 mSv. De totale gemiddelde dosis (3.402 blootgestelden) bedroeg 0,474 mSv. De collectieve 

jaardosis17 bedroeg bij de 3.402 blootgestelde personen 1.611,56 mSv, waarvan 277,73 mSv het aandeel is 

van eigen medewerkers en 1.333,83 mSv van externen. De doelstelling inzake de collectieve jaardosis 

bedroeg 1.441 man.mSv. Een doelstelling die met 170,56 man.mSv (1.611,56 man-mSv – 1.441 man-mSv) 

overschreden werd. De overschrijding van de doelstelling is vooral te wijten aan niet voorziene meerwerken 

tijdens de revisies van Doel 1 en 3. De kerncentrale van Doel behoort, ondanks deze overschrijding, tot de 

wereldtop wat betreft stralingsbescherming en dosisbeperking. 

De collectieve jaardosis voor de werknemers van de kerncentrale van Doel in 2012 (1.611,56 man-mSv) is 

beduidend lager dan de collectieve dosis uit het begin van de jaren negentig van ongeveer 5 manSv (zie 

onderstaande Figuur 16-1).  

 

Binnen Vlaanderen
xxx

 wordt de gemiddelde effectieve dosis aan radioactieve straling geschat op 4,1 mSv per 

jaar en per inwoner (Figuur 16-2). Het overgrote deel daarvan is van natuurlijke oorsprong (2,1 mSv) of 

afkomstig van medische toepassingen (1,92 mSv). ‘Natuurlijke radioactiviteit’ is de radioactiviteit die van 

nature aanwezig is in de bodem en in bouwmaterialen (woningen). Deze radioactiviteit verschilt van plaats 

tot plaats en is relatief laag in Vlaanderen maar veel hoger in het zuiden van België, meer bepaald in de 

Ardennen, de Condroz en de streek tussen Samber en Maas. Kerncentrales en nucleaire bedrijven geven bij 

normale werking slechts beperkte hoeveelheden straling vrij naar de omgeving. Hun bijdrage tot de 

bevolkingsdosis in Vlaanderen is dan ook zeer klein (< 1 %). Voor Wallonië zal dit aandeel nog lager zijn, 

aangezien het aandeel van achtergrondstraling daar hoger is. Aanhouding van de huidige nucleaire 

productiecapaciteit over een periode van 100 jaar zou leiden tot een toename van de individuele 

stralingsdosis van de wereldbevolking met 0,1 µSv/j. Voor Vlaanderen zou dit overeenkomen met een 

toename van de huidige gemiddelde blootstelling met 0,002 %. 

 

UNSCEAR, een wetenschappelijke instelling van de Verenigde Naties, raamt de collectieve dosis voor de 

lokale bevolking (straal van enkele tientallen km) als gevolg van emissie van kerncentrales (ten gevolge van 

ganse splijtstofcyclus) op 0,44 manSv/GWj 
(xxx)

. Opwekking en transport voegen daar nog 0,13 en 

< 0,1 manSv/GWj aan toe. De UNSCEAR-schatting van de wereldwijde collectieve dosis door de nucleaire 

brandstofcyclus is veel groter: 50 manSv/GWj. Dit is de som van alle doses over de ganse wereldbevolking 

voor de komende 10.000 jaar als gevolg van 1 GWj nucleaire elektriciteits-productie. De voornaamste 

bijdragen komen van het geloosde koolstof-14 en van de emissie van het edelgas radon uit de grote 

hoeveelheden langlevend radiumhoudend afval van de uraniumwinning. UNSCEAR schat de bijdrage voor 

het bergen van het laag- en middelactief afval van de kerncentrales laag in: respectievelijk 0,00005 en 

0,5 manSv/GWj. Voor het hoogactief afval geeft UNSCEAR geen cijfers omdat er bij de publicatie van het 

rapport in 2000 nog geen enkele geologische berging in gebruik was.  

 

Een continue nucleaire elektriciteitsproductie van 250 GWj18 zou op lange termijn resulteren in een toename 

van de individuele dosis van de wereldbevolking met 1 µSv/j. Voor een beperkte productieperiode van 100 of 

200 jaar wordt de mondiale toename geschat op respectievelijk 0,1 of 0,16 µSv/j. De individuele doses van 

de lokale bevolking, door industriële activiteiten van de splijtstofcyclus, zijn bij normale werking laag, 

grootteorde 1µSv/j of lager. 

 

                                                      
17

 De collectieve dosis (in manSv) is de som van de effectieve doses voor een groep mensen die blootgesteld worden aan een bepaalde 
bron van ioniserende straling of via een bepaalde blootstellingsweg. De collectieve dosis = 3.402 blootgestelden * 0,4737 mSv = 
1.611,56 mSv. 
18

 In 2009 werd mondiaal 292 GWj elektriciteit geproduceerd in kerncentrales, waarvan 5,1 GWj in België. (bron Milieurapport) 

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/sectoren/energiesector/kernenergie-en-blootstelling-aan-ioniserende-straling/bronnen-van-ioniserende-straling-in-effectieve-stralingsdosis-van-de-bevolking/
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/sectoren/energiesector/kernenergie-en-blootstelling-aan-ioniserende-straling/bronnen-van-ioniserende-straling-in-effectieve-stralingsdosis-van-de-bevolking/
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De uitbatingsvergunningen van de Belgische kerncentrales en nucleaire industrie leggen brongerelateerde 

dosisbeperkingen voor de omwonenden vast die een fractie zijn van de bevolkingslimiet van 1 mSv/j. De 

lozingslimieten worden berekend voor de meest blootgestelde groep van personen (kritische groep). De 

dosisbeperkingen voor de Belgische kerncentrales zijn: 

• gasvormige lozingen: voor edelgassen 0,05 mSv/j voor het hele lichaam, voor jodium en aerosolen 

0,15 mSv/j voor het hele lichaam; 

• vloeibare lozingen: 0,03 mSv/j voor het hele lichaam en 0,1 mSv/j voor elk orgaan. 

Het sterfterisico van kanker door blootstelling van de bevolking aan lage doses ioniserende straling wordt 

geschat op 5 % per Sv. In Tabel 16-1 wordt een overzicht gegeven van de bijdragen in % per Sv effectieve 

dosis voor stochastische effecten bij lage dosis en lage dosistempo’s. 

Wanneer uitgegaan wordt van een individuele dosis van 1 µSv/jaar voor de lokale bevolking (zie hoger) 

blijkt, op basis van de in de tabel vermelde cijfers, dat de industriële activiteiten van kernenergie bij 5.10
-6

 % 

van de bevolking leiden tot fatale kankergevallen en bij 1.10
-6

 % van de bevolking tot niet-fatale 

kankergevallen. Bij 1,3.10
-6

 % van de bevolking ontstaan ernstige erfelijke afwijkingen ten gevolge van de 

werking van kerncentrales. 

 

Tabel 16-1: Bijdrage, uitgedrukt in % per Sv effectieve dosis, voor stochastische effecten bij lage dosis en 

lage dosistempo’s 

 Fatale 

kankergevallen 

Niet-fatale 

kankergevallen 

Ernstige erfelijke 

afwijkingen 

Totale schade 

Werknemers 4,0% 0,8% 0,8% 5,6% 

Algemene 

bevolking 
5,0% 1,0% 1,3% 7,3% 

Bron: MIRA, 2007, Achtergronddocument ioniserende straling (xxxi) 

 

 

Figuur 16-1: Collectieve dosis medewerkers en contractanten (eenheid mSv), Doel, 2013 

 

Bron: milieuverklaring 2013 Doel, Electrabel. 
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Figuur 16-2: Aandeel van de verschillende bronnen van ioniserende straling in de dosisbelasting van de 

bevolking (Vlaanderen, 2006) 

 

Bron: MIRA
xxxii 

16.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

De wijzigingen in impact op menselijke gezondheid worden voornamelijk bepaald door de wijzigingen in 

luchtkwaliteit. Deze impact werd voor de referentietoestand en de verschillende scenario’s toegelicht in punt 

11.3.2. Uit Tabel 11-9 werd afgeleid dat de maximale NO2 bijdrage van de elektriciteitssector in 2020 in 

België 0,544 µg/m³ is en voorkomt in het alternatieve scenario ‘No_imp’. Dit betekent een bijdrage van 1,36 

% van de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens. Dit scenario is wel diegene 

zonder netto invoer van elektriciteit, zodat de mogelijkheid bestaat dat de hogere emissies op het Belgisch 

grondgebied gecompenseerd worden door lagere emissies in onze buurlanden (t.o.v. de andere alternatieve 

scenario’s waar er wel een netto invoer van elektriciteit plaatsvindt). De maximale bijdrage van de 

elektriciteitssector in 2030 in België is 0,87 µg/m³ of 2,17 % de grenswaarde voor de bescherming van de 

gezondheid van de mens en komt voor in het alternatieve scenario ‘Coal’.  

Voor PM10 geldt een jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens van 40 µg/m³ 

en mag de daggrenswaarde van 50 µg/m³ maximum 35 keer per jaar overschreden worden. De maximale 

bijdrage van de elektriciteitssector voor PM10 in 2020 in België is 0,07 µg/m³ of 0,17 % van deze 

grenswaarde en komt voor in het alternatieve scenario ‘No_imp’. Ook hier dient opgemerkt te worden dat in 

dit scenario geen netto invoer van elektriciteit plaatsvindt. Mogelijks gaat dit gepaard met lagere emissies in 

de buurlanden. De maximale bijdrage van de elektriciteitssector in 2030 in België is 0,11 µg/m³ of 0,27 % 

van de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens en komt voor in het alternatieve 

scenario ‘Coal’. Daar de PM2,5 emissies mee in de PM10 emissies zitten en deze als verwaarloosbaar 

beschouwd worden, werden de toekomstige PM2,5 emissies afkomstig van de elektriciteitssector niet 

afzonderlijk berekend. 

Voor SO2 is er geen grenswaarde voor de bescherming van de mens.  

 

De impact van de luchtkwaliteit op de gezondheid van de mens kan ook uitgedrukt worden in het aantal 

DALY’s (Disability Adjusted Life Years), zijnde een maat voor het aantal gezonde levensjaren die een 

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/mira-t/sectoren/energiesector/kernenergie-en-blootstelling-aan-ioniserende-straling/bronnen-van-ioniserende-straling-in-effectieve-stralingsdosis-van-de-bevolking/
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/mira-t/sectoren/energiesector/kernenergie-en-blootstelling-aan-ioniserende-straling/bronnen-van-ioniserende-straling-in-effectieve-stralingsdosis-van-de-bevolking/
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populatie verliest door ziekte of vroegtijdige sterfte. Het aantal verloren gezonde levensjaren ten gevolge van 

de blootstelling aan verontreinigende stoffen wordt berekend op basis van de epidemiologische en 

toxicologische kennis over de effecten van luchtverontreiniging op de mens. In het geval van voortijdige 

sterfte is een DALY gelijk aan een verloren levensjaar. Voor ziekte wordt de ernst en de duur van de ziekte 

in de indicator verwerkt. Het aantal DALY’s ten gevolge van ziekte en sterfte door milieufactoren geeft het 

verlies aan levenskwaliteit weer. In het kader van deze studie, wordt het aantal DALY’s ingeschat voor het 

referentiejaar 2020 en 2030 in België volgens de methode van Buekers et.al. (2012)
xxxiii

. Vervolgens wordt 

het maximum verschil in DALY’s berekend voor de verschillende alternatieve scenario’s in 2020 en 2030 

t.o.v. het referentiejaar 2020 en 203019.  

De Daly berekening gebeurt enkel voor de belangrijkste (20) gezondheidseindpunten voor PM10/PM2,5 

(vervroegde sterfte bij chronische blootstelling). Effecten van NO2 zijn niet apart in de Daly berekeningen 

opgenomen omdat ze aanzien worden als een andere indicator van dezelfde mix van luchtverontreiniging. 

De gebruikte dosis-responscurve voor vervroegde sterfte bij chronische blootstelling aan PM2,5 is 6,51x10
-4

. 

Deze dosis-respons curve drukt het aantal verloren levensjaren uit per blootgestelde per µg PM2,5 waaraan 

blootgesteld. De mortaliteit door PM2,5 wordt als volgt berekend:  

DALY = gewogen gemiddelde concentratie x totaal aantal blootgestelden in het studiegebied x 

dosis-responsrelatie (= 6,51x10
-4

) x ernst (= 1) 

Op basis van deze methode kon een gemiddeld aantal DALY’s berekend worden voor België in 2010, 2020 

en 2030. Het resultaat van deze berekening staat in Tabel 16-2. Voor het jaar 2020 en 2030 levert dit 

respectievelijk een totaal aantal DALY’s in België van 114.079 en 123.792. 

 

Tabel 16-2: Overzicht van het aantal DALY’s voor 2011, 2020 en 2030 voor België 

 

*: De voorspelde concentraties voor 2020 en 2030 werd overgenomen uit een figuur in het rapport 

'Milieuverkenning 2030
xxxiv

' luchtkwaliteit 

**: De populatie in België werd overgenomen uit de beschikbare data van EUROSTAT op 25/11/2013. De 

populatie in België in 2010 verschilt in beperkte mate met de weergegeven populatie in Tabel 2-1 daar in 

Tabel 2-1 cijfers werden gebruikt die vroeger werden gepubliceerd.  

 

De immissiebijdrages van de elektriciteitsproductie tot de luchtkwaliteit in België voor PM10 en het verschil in 

immissiebijdrage van de elektriciteitsproductie tussen de onderzochte scenario’s en het basisscenario Nuc-

1800 werden afgeleid uit de discipline lucht en weergegeven in Tabel 16-3. 

Uit Tabel 16-3 blijkt dat de verschillen tussen de onderzochte scenario’s en het basisscenario Nuc-1800 

minimaal zijn, met een maximumverschil in PM10 bijdrage van -0,0175 µg/m³ en -0,0174 µg/m³ voor het 

EE/RES++-scenario in 2020 en 2030. Het verschil in PM2,5 bijdrage zal lager zijn gezien PM2,5 deel uit 

maakt van de PM10 bijdrage. Dit scenario wordt dan ook als worst-case uitgewerkt. Een verschil in bijdrage 

                                                      
19

 Voor de referentiejaren 2020 en 2030 werd er gerekend met de ruimtelijk gemiddelde PM2,5 concentraties (µg/m³) die bepaald 
werden in de Milieuverkenning 2030 gepubliceerd in het MIRA rapport 2009. Daarin zijn twee scenario's uitgewerkt voor fijn stof in 
Vlaanderen tot 2030. Voor voorliggende studie werd gebruik gemaakt van het REF-scenario voor Vlaanderen (rekening houdende met 
huidige milieubeleid). 
20

 Deze gezondheidspunten zijn in Vlaanderen verantwoordelijk voor 89% van de berekende DALY’s door alle in rekening gebrachte 
gezondheidseindpunten voor PM10/PM2,5 door luchtverontreiniging. 

PM2,5

ruimtelijk 

gemiddelde PM2,5 

conc (µg/m³)*

aantal 

blootgestelden 

(volledige 

populatie 

België**)

dosis -respons (651 

years of life lost per 

10 µg PM2,5/m3 per 

100000 mensen DALY's

België 2010 16,3 10.839.905        0,0006510 115.025      

België 2020 15,1 11.592.534        0,0006510 113.956      

België 2030 15,6 12.204.065        0,0006510 123.940      
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tot de omgevingsconcentratie van respectievelijk -0,0175 µg/m³ en -0,0174 µg/m³ resulteert in een verschil in 

aantal DALY’s van 132 en 138 (zie Tabel 16-4). Deze wijziging in het aantal DALY’s betekent een verschil 

van ongeveer 0,1% ten opzichte van het aantal DALY’s in het referentiejaar 2020 en 2030, wat als 

verwaarloosbaar mag beoordeeld worden. 

 

Tabel 16-3:  Immissiebijdrage van de elektriciteitsproductie tot de luchtkwaliteit in België voor PM10 

 

 

Tabel 16-4:  Inschatting van het maximum verschil in DALYs voor de alternatieve scenario’s ten opzichte van 

de DALY’s in België in 2020 en 2030  

 

**: De populatie in België werd overgenomen uit de data van EUROSTAT 

 

Alle kerncentrales in België zullen tegen 2030 ontmanteld worden. Uit voorgaand punt 16.1.2 blijkt dat de 

huidige radioactieve impact van kerncentrales op menselijke gezondheid slechts minimaal is. Bijgevolg zal er 

ook in toekomstige situatie (2020-2030) slechts een minimale radioactieve impact van kerncentrales op 

menselijke gezondheid voorkomen.  

 

Scenario's
Immissiebijdrage (µg/m³)

Minimum Maximum Minimum Maximum

PM10

2010 0,0155 0,0585

2020 Basisscenario's

Nuc-900 0,0160 0,0604 -0,0013 -0,0050

Nuc-1800 0,0174 0,0654 - -

Nuc-3000 0,0185 0,0697 0,0011 0,0043

2020 Alternatieve scenario's

Coal 0,0177 0,0667 0,0004 0,0013

No_imp 0,0185 0,0698 0,0012 0,0044

18%EE 0,0137 0,0517 -0,0036 -0,0136

EE/RES++ 0,0127 0,0479 -0,0046 -0,0175

2030 Basisscenario's

Nuc-900 0,0266 0,1002 0,0003 0,0013

Nuc-1800 0,0263 0,0990 - -

Nuc-3000 0,0260 0,0980 -0,0003 -0,0010

2030 Alternatieve scenario's

Coal 0,0287 0,1081 0,0024 0,0091

No_imp 0,0273 0,1027 0,0010 0,0037

18%EE 0,0222 0,0835 -0,0041 -0,0155

EE/RES++ 0,0217 0,0816 -0,0046 -0,0174

verschil met 

basisscenario Nuc 1800 

PM2,5

max. verschil in 

gemiddelde PM2.5 

conc (µg/m³)

aantal 

blootgestelden 

(volledige 

populatie 

België**)

dosis -respons (651 

years of life lost per 

10 µg PM2,5/m3 per 

100000 mensen DALY's

maximum verschil in bijdrage in 2020 

(scenario EE/RES++) -0,0175 11.592.534        0,0006510 -132

maximum verschil in bijdrage in 2030 

(scenario EE/RES++) -0,0174 12.204.065        0,0006510 -138
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16.3 Beoordeling van de effecten 

De wijzigingen in impact op menselijke gezondheid, uitgedrukt in DALY’s of in wijziging van de luchtkwaliteit 

kan als verwaarloosbaar beoordeeld worden voor de verschillende onderzochte alternatieve scenario’s ten 

opzichte van de basisscenario’s. 

De wijzigingen in impact op menselijke gezondheid, ten gevolge van de radioactiviteit kan ook als 

verwaarloosbaar beoordeeld worden.  

 

16.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Wegens de verwaarloosbaarheid van de impact op de menselijke gezondheid, dienen geen extra 

maatregelen voorgesteld worden vanuit deze discipline.  
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17 Impact op de ecosystemen 

17.1 Beschrijving van actuele situatie 

Een ecosysteem wordt gedefinieerd als “een levensgemeenschap in samenhang met het haar omringende 

niet-levende milieu”. De beschrijving van de actuele situatie van de ecosystemen binnen België hangt dan 

ook nauw samen met de compartimenten bodem, lucht en water. 

 

In Vlaanderen zijn er van het totaal aantal soorten waarvoor een Rode Lijst werd opgesteld, 139 soorten 

verdwenen de laatste 100 jaar. Uit de recente Rode Lijst van de dagvinders in Vlaanderen blijkt dat 66 % 

van alle soorten dagvlinders die sinds het begin van de vorige eeuw in Vlaanderen voorkwamen in gevaar of 

uitgestorven zijn. Het verdwijnen of achteruitgaan van soorten is een gevolg van de afname van de 

oppervlakte geschikt habitat en van de dalende habitatkwaliteit. De vlinderindex van de algemene 

graslandsoorten vertoont een wisselend verloop. Na een daling gedurende de eerste 10 jaar van de 

monitoring, herstelt deze index zich de daaropvolgende 10 jaar.  

Bij het aantal overwinterende watervogels wordt de laatste jaren een afvlakking of een terugloop van de 

aantallen vastgesteld. De fragmentatie van waterlopen door stuwen en sluizen vormt een ernstig knelpunt 

voor de instandhouding van de vispopulaties(
xxxv

). 

Het cumulatief aantal uitheemse soorten nam sinds 1800 steeds toe en vertoont een exponentiële groei. Het 

aandeel uitheemse plantensoorten binnen de globale plantensamenstelling is sinds de jaren ‘70 verdubbeld 

van ongeveer 5 % tot bijna 10 % en dit aandeel neemt nog steeds toe. Tussen 1800 en 2012 werden ook 

ongeveer 250 uitheemse diersoorten in Vlaanderen vastgesteld. De toename van uitheemse soorten 

vergroot de kans op bijkomende problemen met invasieve soorten. Deze invasieve soorten kunnen een 

ernstige impact hebben op de structuur of het functioneren van ecosystemen of een bedreiging vormen voor 

inheemse soorten. Bijkomend kunnen ze ook een negatieve impact hebben op maatschappelijke belangen 

(volksgezondheid, landbouw, economie). In het kader van het Europees beleid werd een internationale 

signaallijst van problematische soorten opgesteld. In Vlaanderen komen minstens 89 uitheemse soorten 

voor die op deze signaallijst staan. Minstens 41 daarvan gedragen zich ook echt invasief in de natuur. De 

meeste daarvan zijn planten (16 soorten), vissen (5 soorten), zoogdieren (4 soorten), kreeftachtigen 

(4 soorten) en vogels (4 soorten). In de natuur in Vlaanderen worden steeds meer aanwijzingen voor de 

actuele impact van klimaatverandering vastgesteld. Bij een aantal bomen, waaronder de berk, en diverse 

grassoorten komt de stuifmeelproductie ook vroeger op gang. Naast temporele zijn er ook ruimtelijke 

verschuivingen. Zo breiden zuidelijke en zuidoostelijke soorten zich uit naar het noorden. Dat is onder meer 

het geval voor verschillende soorten libellen zoals de vuurlibel en de gaffelwaterjuffer die hier vroeger alleen 

als zwerver werden waargenomen, en nu verschillende populaties in Vlaanderen bezitten. 

De belangrijkste oorzaken van het huidige verlies van biodiversiteit zijn enerzijds verlies en versnippering 

van leefgebieden en anderzijds vermesting. Door de verstedelijking en de intensivering van de landbouw 

raken de leefgebieden van planten en dieren steeds meer versnipperd en geïsoleerd. Sommige soorten 

kunnen niet overleven indien hun leefgebieden te klein zijn (bv. roerdomp) of indien ze zich onvoldoende 

kunnen verplaatsen tussen de verschillende leefgebieden die ze tijdens hun levenscyclus nodig hebben (bv. 

fint). Doordat uitwisseling tussen populaties bemoeilijkt wordt, treedt bij sommige soorten genetische 

verarming op (bv. rivierdonderpad). Om die verstoring in te perken voorzien het Vlaamse ruimtelijk beleid en 

het natuurbeleid 125.000 ha (9,2 % van de Vlaamse landoppervlakte) Vlaams Ecologisch Netwerk, met 

daarnaast natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden. Het doel is om tot grotere en beter verbonden 

leefgebieden voor planten en dieren te komen. Het Natuurdecreet bepaalt dat er 150.000 ha 

natuurverwevingsgebied (NVWG) afgebakend dient te worden.  

Vermesting is een van de belangrijkste factoren die de biodiversiteit gedurende de voorbije eeuw hebben 

beïnvloed. Dit jaar werd voor het eerst de overschrijding van de kritische stikstofdepositie binnen het Natura 

2000-areaal onderzocht. 65 % van het Natura 2000- areaal (65.000 ha) kent een overschrijding van de 



 Pagina 98 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

kritische stikstofedepositie, gevoelige kusthabitats en zoutminnende vegetaties buiten beschouwing gelaten. 

Vooral voor bepaalde zoetwaterhabitats en boshabitats worden nog grote overschrijdingen vastgesteld. Dit 

verhindert het herstel om tot een gunstige staat van instandhouding te komen. 

 

Het Brussels gewest heeft een heel rijke flora en er komen een aantal zeldzame diersoorten voor. De grote 

verscheidenheid van biotopen: parken, moerassen, een groot aantal vijvers, het warme microklimaat in het 

centrum van de stad en natuurlijk het Zoniënwoud vormen de basis voor deze verscheidenheid. Daarnaast 

spelen ook de vele privétuinen en braakliggende terreinen hun rol. Al dit groen is goed voor iets meer dan 

10% van het Brussels grondgebied. In de parken, bossen, privédomeinen, landbouwzones, tuinen, 

braakliggende terreinen, vijvers en rivieren van Brussel leven 38 soorten inheemse zoogdieren, 92 soorten 

inheemse broedvogels, 9 soorten amfibieën en reptielen, een twintigtal vissoorten en weekdieren, en dan 

zijn er nog de insecten (vlinders,  kevers, spinachtigen, tweevleugeligen, vliesvleugeligen, F). Er worden 

ook 793 verschillende hogere plantensoorten geïnventariseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Daaronder bevinden zich ongeveer 215 exotische soorten (i.e. niet-inheems en al dan niet opzettelijk 

ingevoerd uit het buitenland). 

Die diversiteit komt vandaag onder druk te staan, net zoals we dat ook elders kunnen waarnemen. De 

toenemende verstedelijking die de specifieke habitats van fauna en flora versnippert, vervuiling, 

klimaatveranderingen, de drukke bezetting van sommige groene ruimten, de komst van invasieve exotische 

soorten, de opdroging van natte zones, F zijn allemaal factoren die vele levende soorten kwetsbaar maken 

of een rechtstreekse bedreiging vormen voor hun overleving. 

 

Door zijn variatie in reliëf en minder drukke bebouwing, biedt de Waalse regio een grote variëteit aan 

gunstige ecologische voorwaarden, hetgeen vertaald wordt in een belangrijke verscheidenheid aan soorten 

(
xxxvi

). De regio huisvest 71 verschillende zoogdieren, waarvan er slechts 7 recent werden geïntroduceerd. 

Wat betreft reptielen, worden 3 soorten slangen en vier soorten hagedissen aangetroffen. Verder worden 14 

soorten amfibieën gevonden: 5 salamanderachtigen en 9 kikkerachtigen. Er worden ook een vijftigtal 

lieveheersbeestjes aangetroffen in Wallonië. 

Alle groepen samengenomen, hebben 31% van de onderzochte soorten het risico te verdwijnen in de 

Waalse regio. Bovendien zijn bijna 9% reeds uit de regio verdwenen. Van de vleermuizen, vissen, reptielen, 

vlinders en libellen en waterjuffers, bevinden meer dan de helft van de soorten zich in een ongunstige 

situatie. Verschillende bedreigingen brengen het behoud en zelfs het overleven van deze soorten in het 

gedrang, waaronder de beschadiging van de natuurlijke habitat, de vervuiling, allesoverwoekerende 

exotische diersoorten en klimaatveranderingen. 

In Wallonië werden 375 uitheemse siergewassen en 21 soorten gewervelde dieren van uitheemse oorsprong 

genaturaliseerd in 2011. Onder hen zijn 29 plantensoorten en 11 vertebraten opgenomen op de zwarte lijst 

daar zij ernstige milieuschade kunnen veroorzaken. Het aantal genaturaliseerde soorten is voortdurend aan 

het groeien. Naast de ontwikkeling van preventie regelgevingsinstrumenten worden er verschillende 

uitroeiingsregelingen uitgevoerd in het veld. 

 

17.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

Wijzigingen in abiotische omstandigheden (bv. verontreiniging van lucht, water en bodem) kunnen leiden tot 

een impact op de ecosystemen. Hieronder wordt voornamelijk de impact van de aanrijking lucht, 

klimaatwijziging en aanrijking bodem besproken op flora. Een wijziging in flora kan op haar beurt een 

wijziging in fauna met zich meebrengen. Dit is echter sterk bepaald door de lokale omstandigheden en dient 

op een lokaal niveau van effectbespreking in detail bekeken te worden.  

 

http://www.biodiversite.wallonie.be/
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17.2.1 Aanrijking lucht 

De beoordeling van de mogelijke effecten van emissies naar lucht op ecosystemen gaat uit van de 

berekende immissieconcentraties in het luik ‘aanrijking lucht’. In de literatuur zijn hoofdzakelijk fytotoxische 

effecten van diverse componenten beschreven. Voor de uitgebreide berekende immissiebijdragen voor NOx, 

SO2 en stof bij de verschillende scenario’s wordt verwezen naar het deel ‘aanrijking lucht’ (zie hoofdstuk 11). 

 

NOx 

NO en NO2 (NOx) zijn fytotoxisch. De effecten zijn meestal niet direct zichtbaar en hebben vooral betrekking 

op een verminderde fotosynthese. Chlorosen en necrosen van het bladweefsel treden slechts bij zeer hoge 

concentraties op. 

In het algemeen zijn oligotrofe ecosystemen gevoelig voor depositie van stikstof, aangezien deze 

componenten door aanrijking plantensoorten kunnen bevoordelen die niet in dergelijke voedselarme 

levensgemeenschappen thuishoren. 

Bovendien kunnen gecombineerde effecten optreden in aanwezigheid van andere polluenten, zoals SO2 en 

ozon. 

Hierna worden enkele gevoeligheidsgrenzen weergegeven: 

• globale gevoeligheidsgrenzen van planten voor NO2 (
xxxvii

 ): 

- chronische blootstelling: 190 µg/m³; 

- acuut: 5.000 µg/m³; 

• laagste gevoeligheidsgrens voor NO2 = 28,5 µg/m³, bij begassingsexperimenten waarbij tevens 40 µg/m³ 

SO2 en 60 µg/m³ ozon in het mengsel gebruikt werd (
xxxviii

). 

Uit de discipline lucht blijkt dat de berekende maximale immissiebijdrage van de elektriciteitssector voor NO2 

in de range ligt van 0,395 (EE/RES++) en 0,544 (No_imp) µg/m³ voor 2020 en in de range ligt van 0,604 

(18%/EE) en 0,868 (Coal) µg/m³ voor 2030. Deze waarden overschrijden de hierboven vermelde laagste 

gevoeligheidsgrens voor blootstelling aan NO2 (28,5 µg/m³) niet. Tevens wordt de jaargrenswaarde voor NO2 

voor de bescherming van de vegetatie (30 µg/m³) niet overschreven. Wanneer ook nog eens rekening 

gehouden wordt met de verwachte verbetering van de totale luchtkwaliteit voor de parameter NO2 over de 

komende jaren (zie hfdst. ‘aanrijking lucht’), dient niet voor een overschrijding van de jaargrenswaarde op 

macroniveau gevreesd te worden als gevolg van de bijdrage van de emissies door elektriciteitsproductie. Bij 

alle scenario’s kan bijgevolg een mogelijk significant negatief effect op planten en gewassen uitgesloten 

worden.  

 

Uit de discipline lucht blijkt dat voor Vlaanderen en Wallonië voor de periode 2010 tot 2030 er een daling zal 

zijn van de jaargemiddelde concentratie NO2. Met uitzondering van de grote steden zal de jaargemiddelde 

luchtkwaliteit voor NO2 in Vlaanderen grosso modo terugvallen tot 11 - 26 µg/m³ en in Wallonië tot 7 - 26 

µg/m³. In de omgeving van de grote steden in Vlaanderen en Wallonië en in de omgeving van Brussel dient 

rekening gehouden te worden met een jaargemiddelde NO2 concentratie in het bereik 31 - 36 µg/m³. Dit 

betekent dat ter hoogte van de grote steden er een risico blijft bestaan op een overschrijding van de 

hierboven vermelde laagste gevoeligheidsgrens voor NO2 (28,5 µg/m³) en een overschrijding van de 

jaargrenswaarde voor NO2 voor de bescherming van de vegetatie (30 µg/m³). Een mogelijke significante 

negatieve impact van NO2 op de totale luchtkwaliteit op planten en gewassen ter hoogte van de grote steden 

kan bijgevolg in de toekomst niet uitgesloten worden. 

 

SO2 

Blootstelling aan SO2 kan bij acute beschadiging aanleiding geven tot het verschijnen van necrotische 

vlekken tussen de bladnerven (bij dicotyle planten). Bij coniferen wordt vaak necrose van de bladpunten 
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vastgesteld. Bij chronische blootstelling treedt groeiremming op, naast bladvergeling (chlorose) en het 

afvallen van de naalden bij coniferen. 

 

Hierna worden enkele gevoeligheidsgrenzen weergegeven: 

• globale gevoeligheidsgrensen van planten voor SO2 (
xxxvii

): 

- chronische blootstelling: 13-25 µg/m³ 

- acuut: 715 µg/m³ 

• effecten van SO2 op cultuurgewassen, los van andere polluenten beschouwd (
xxxix

 ): 

- 30 µg/m³: mogelijk gunstig effect 

- 30 – 100 µg/m³: gunstig voor sommige gewassen, negatief voor andere 

- 100- 200 µg/m³: algemeen negatief effect 

 

Uit de discipline lucht blijkt dat de berekende maximale immissiebijdrage van de elektriciteitssector voor SO2 

in de range ligt van 0,051 (18%EE) en 0,067 (Coals) µg/m³ voor 2020 en in de range ligt van 0,069 

(18%/EE) en 0,13 (Coal) µg/m³ voor 2030. Op basis van deze cijfers kan er vastgesteld worden dat de 

concentratie beneden de kritische grens van 30 µg/m³ blijft. Ook de jaargrenswaarde van 20 µg/m³ voor de 

bescherming van ecosystemen (1999/30/EG) wordt bij geen enkel scenario overschreden. De maximale 

bijdrage van de elektriciteitssector in 2020 is 0,34 (Coal) % en in 2030  0,65 (Coal) % van deze 

grenswaarde. Er wordt dan ook niet verwacht dat de uitstoot van SO2 door de elektriciteitssector bij de 

verschillende scenario’s een significant negatief effect heeft op de flora. 

 

Stof 

Stofdeeltjes kunnen vooral op cultuurgewassen een negatief effect hebben, bvb. door groeivermindering te 

wijten aan het verstoppen van de huidmondjes of aan lichtonderschepping. Uit de discipline lucht blijkt dat de 

maximale bijdrage van de elektriciteitssector voor PM10 tussen 0,048 (EE/RES++) - 0,070 (No_imp) µg/m³ 

ligt voor 2020 en tussen 0,082 (EE/RES++) - 0,108 (Coal) µg/m³ ligt voor 2030. Gezien deze kleine bijdrage 

kan een mogelijk significant negatief effect op planten voor al de scenario’s als onbeduidend bestempeld 

worden. Wanneer ook nog eens rekening gehouden wordt met de verwachte verbetering van de totale 

luchtkwaliteit voor de parameter PM10 over de komende jaren (zie discipline lucht), dient niet voor een 

overschrijding van de jaargrenswaarde op macroniveau gevreesd te worden als gevolg van de bijdrage van 

de emissies door elektriciteitsproductie. 

 

Uit de discipline lucht blijkt dat voor Vlaanderen en Wallonië voor de periode 2010-2030 er een daling 

verwacht wordt van de jaargemiddelde concentratie PM10. Met uitzondering van de grote steden zal de 

jaargemiddelde luchtkwaliteit voor PM10 in Vlaanderen grosso modo terugvallen tot 13 - 27 µg/m³ en in 

Wallonië tot 8 - 22 µg/m³. In de omgeving van de grote steden in Vlaanderen en Wallonië en in de omgeving 

van Brussel dient rekening gehouden te worden met een jaargemiddelde PM10 concentratie in het bereik 28 

- 32 µg/m³. Gezien de verwachte verbetering van de totale luchtkwaliteit voor de parameter PM10 over de 

komende jaren, wordt de impact als niet significant beoordeeld. 

 

17.2.2 Effecten van klimaatwijziging (emissies van CO2 en CH4)  

 

De algemene effecten van klimaatswijziging (dat slechts voor een beperkt deel veroorzaakt wordt door de 

elektriciteitsproductie) worden weergegeven in punt 12.3.1. In alle scenario’s blijft de bijdrage van de CO2 

emissies van de elektriciteitsproductie in 2020 en 2030 tot de Kyotodoelstelling voor de periode 2008-2012 

hoog. Bovendien zal hoogstwaarschijnlijk rekening moeten gehouden worden met strengere reductie-
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doelstellingen naar de toekomst toe. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 10 is het belangrijk om op te merken 

dat de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen niet noodzakelijkerwijs een goede indicator is voor de impact 

op klimaat ten gevolge van de sector. Een toename in emissies in de sector elektriciteit kan leiden tot veel 

grotere emissiereducties in andere sectoren, maar dit effect kan binnen deze studie niet gekwantificeerd 

worden omdat hiertoe niet de nodige gegevens beschikbaar zijn in de PSE2. 

De meeste ecosystemen komen onder druk te staan wanneer er veranderingen in de waterhuishouding 

optreden. Kwetsbaar zijn vooral die vegetaties die voor hun watervoorziening geheel zijn aangewezen op 

hemelwater, zoals duinvegetaties. Ecosystemen die afhankelijk zijn van een constante watertafel, zoals 

blauwgraslanden en vochtige heide, kunnen hinder ondervinden van een grotere variatie in vochtcondities, 

waarbij periodes met vochttekort afgewisseld worden met periodes met zuurstofstress door een teveel aan 

water in de bodem. Ook veen- en moerasgebieden zullen onder druk komen te staan als gevolg van een 

veranderde waterbeschikbaarheid en temperatuur en de daarmee samenhangende wijziging in de koolstof- 

en nutriëntendynamiek (Vlaams adaptatie plan
xl
). 

 

De biodiversiteit van de natuurlijke of seminatuurlijke ecosystemen is eveneens gevoelig voor de 

klimaatveranderingen. Wegens de migratie van dier- en plantsoorten naar het noorden, stijgt het aantal 

zuidelijke soorten die per regio worden geïnventariseerd, terwijl het aantal soorten dat een kouder klimaat 

nodig heeft, dreigt te dalen. De komst van soorten die aan een warmer klimaat zijn aangepast, zal een bron 

van concurrentie met de reeds bestaande lokale soorten vormen. Zo worden in Wallonië sinds een aantal 

jaren door de opeenvolging van warme en droge zomers een negental zuiderse soorten libellen steeds vaker 

waargenomen. Hetzelfde geldt voor andere zuiderse insectensoorten zoals sprinkhanen, krekels, vlinders 

enz. Spinnenonderzoek in de Antwerpse binnenstad door de gebroeders Van Keer heeft aangetoond dat er 

momenteel een aantal soorten voorkomen, zoals de witrugzakspin, die oorspronkelijk een meer zuiderse 

verspreiding kenden. Alles wijst erop dat ze op eigen kracht naar Antwerpen afgezakt zijn, en er overleven. 

Bovendien werden er buitenshuis ook soorten aangetroffen die bij ons normaal gezien alleen binnenshuis 

voorkomen (bron: website klimaatverandering in België
xli

).  

De klimaatverandering leidt overigens tot complexe verstoringen van het evenwicht van de ecosystemen 

wegens bijvoorbeeld de onderbreking van bepaalde voedselketens ingevolge evolutie binnen de soorten. Er 

werden inspanningen geleverd om een classificatie van de in België geïnventariseerde soorten op te stellen 

op basis van hun “klimatologische vereisten”. Een bepaalde bescherming van de meest bedreigde soorten 

wordt overwogen in de vorm van een vermindering van de niet-klimatologische vereisten voor de 

ecosystemen, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurreservaten en migratiecouloirs. Dit proces heeft 

evenwel beperkingen. Meer onderzoeken en waarnemingen zullen nodig zijn om de mogelijk hoge 

kwetsbaarheid van het natuurlijke milieu te evalueren (
xlii

). Voorlopig is nog weinig bekend over de mogelijke 

gevolgen van klimaatverandering op het functioneren van ecosystemen op de verschillende schaalniveaus: 

natuurgebied, landschaps- of streekniveau, België, ... 

 

 

17.2.3 Aanrijking bodem 

De bijdrage voor verzurende depositie door de elektriciteitssector is in hoofdzaak toe te schrijven aan NOx. 

NOxheeft echter slechts een indirect effect tot de verzurende depositie. Verzurende depositie heeft negatieve 

effecten voor planten, omdat het de beschermende waslaag van planten aantast. Bij chronische inwerking 

van verzurende depositie (pH = 4 of minder), wordt ook verzuring van de bodem vastgesteld, dat kan leiden 

tot enerzijds directe beschadigen van planten en dieren en anderzijds tot ecologische verschuivingen op 

lange termijn: plant- en diersoorten zullen verdwijnen en de biodiversiteit zal gevoelig dalen. 

Voor de uitgebreide berekende verzurende depositie bij de verschillende scenario’s wordt verwezen naar het 

deel ‘aanrijking bodem’ (zie hfdst. 13). 

http://www.klimaat.be/spip.php?rubrique308&fs
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Hieronder worden de kritische lasten verzuring voor de verschillende bos-, heide-, en soortenrijk 

graslandecosysteem weergegeven ( 
xliii

): 

• zuur grasland:   1.603 Zeq/ha/jaar 

• neutraal-zuur grasland:  1.391 Zeq/ha/jaar 

• kalkgrasland:    2.679 Zeq/ha/jaar 

• cultuurgrasland   1.375 Zeq/ha/jaar 

• natte heide:    2.155 Zeq/ha/jaar 

• droge heide:    2.002 Zeq/ha/jaar 

• loofbos:    1.260 Zeq/ha/jaar 

• naaldbos:    2.087 Zeq/ha/jaar 

 

De streefwaarden van VLAREM II voor verzurende depositie zijn: 

• 1.400 Zeq/ha/jaar voor naaldbossen en heiden op zandgronden; 

• 1.800 Zeq/ha/jaar voor loofbossen op arme zandgronden; 

• 2.400 Zeq/ha/jaar voor loofbossen op rijkere bodem. 

 

De maximale verzurende depositie als gevolg van de emissies van de elektriciteitsproductie voor de 

verschillende scenario’s ligt in de range van 10 (18%EE en EE/RES++) en 3 (No_imp en Coal) Zeq/ha.jaar 

voor 2020 en tussen 14 (18%EE ) en 23 (Coal) Zeq/ha.jaar voor 2030. Uit bovenstaande gegevens kan 

besloten worden dat de kritische waarden van ecosystemen en de streefwaarden van VLAREM II in alle 

scenario’s niet overschreden worden. We verwachten dus voor alle scenario’s geen significante negatieve 

effecten van verzurende depositie op de ecosystemen. 

 

17.3 Beoordeling van de effecten 

Er wordt dan niet verwacht dat de uitstoot van NOx, SO2 en fijn stof door de elektriciteitssector bij de 

verschillende scenario’s een significant negatief effect heeft op de flora. Zoals hierboven vermeld, is een 

mogelijk significante negatieve impact van NO2 op planten en gewassen ter hoogte van de grote steden niet 

uitgesloten. Buiten de grote steden worden er geen negatieve impacten verwacht. 

 

In alle scenario’s blijft de bijdrage van de CO2 emissies van de elektriciteitsproductie in 2020 en 2030 tot de 

Kyotodoelstelling voor de periode 2008-2012 hoog. Bovendien zal hoogstwaarschijnlijk rekening moeten 

gehouden worden met strengere reductie-doelstellingen naar de toekomst toe. Zoals reeds vermeld in 

hoofdstuk 10 is het belangrijk om op te merken dat de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen niet 

noodzakelijkerwijs een goede indicator is voor de impact op klimaat ten gevolge van de sector. Een toename 

in emissies in de sector elektriciteit kan leiden tot veel grotere emissiereducties in andere sectoren, maar dit 

effect kan binnen deze studie niet gekwantificeerd worden omdat hiertoe niet de nodige gegevens 

beschikbaar zijn in de PSE2. De klimaatverandering leidt tot complexe verstoringen van het evenwicht van 

de ecosystemen wegens bijvoorbeeld de onderbreking van bepaalde voedselketens ingevolge evolutie 

binnen de soorten. Voorlopig is nog weinig bekend over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op 

het functioneren van ecosystemen op de verschillende schaalniveaus: natuurgebied, landschaps- of 

streekniveau, België, 

 

Verder kan hier herhaald worden dat er voor geen enkel scenario significant negatieve effecten van 

verzurende depositie te verwachten zijn voor de ecosystemen. 
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17.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Betreffende impact op ecosystemen worden volgende milderende maatregel voorgesteld: vermijden van 

nieuw te bouwen installaties in en nabij ecologisch waardevolle gebieden nl. SBZ (Vogelrichtlijn- en 

Habitatrichtlijngebieden), VEN-gebieden, Natuurgebieden. In ieder geval zal voor ieder project in de 

omgeving van ecologisch waardevolle gebieden een passende beoordeling moeten worden uitgevoerd. 
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18 Samenvatting 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gemaakt van de effecten die voor de verschillende thema’s en 

voor de verschillende scenario’s belangrijk zijn. Het effect van het basisscenario Nuc-1800 wordt voor elk 

thema als ‘0’ gescoord. Indien het effect van een bepaald scenario een grotere impact heeft ten opzicht van 

het basisscenario Nuc-1800 krijgt het een negatieve score (-) of sterk negatieve score (--) afhankelijk van de 

grootte van de impact. Indien een bepaald scenario beter scoort dan het basisscenario Nuc-1800, krijgt het 

een positieve (+) of sterk positieve score (++). 

Bij de beoordeling van deze tabel dient rekening gehouden te worden met: 

• het feit dat het alternatieve scenario No_imp het scenario is zonder netto invoer van elektriciteit. Hierdoor 

bestaat de mogelijkheid dat de eventuele grotere impact op het Belgisch grondgebied gepaard gaat met 

een lagere impact in onze buurlanden (t.o.v. de andere alternatieve scenario’s waar er wel een netto 

invoer van elektriciteit plaatsvindt); 

• het feit dat deze tabel enkel de milieu-aspecten van de verschillende scenario’s in rekening brengt, terwijl 

ook aspecten als bevoorradingszekerheid en diversificatie heel belangrijk zijn bij het maken van 

beleidskeuzes. 

 

Tabel 18-1: Samenvatting effecten per discipline en per scenario 
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2020 Basisscenario’s 

Nuc-900 0 + 0 0 - 0 0 

Nuc-1800 0 0 0 0 0 0 0 

Nuc-3000 0 - 0 0 + 0 0 

2020 Alternatieve scenario’s 

Coal 0 0 0 0 0 0 0 

No_imp 0 - 0 0 0 0 0 

18%EE 0 ++ 0 + 0 0 + 

EE/RES++ 0 ++ 0 + 0 0 + 

2030 Basisscenario’s 

Nuc-900 0 0 0 0 - 0 0 

Nuc-1800 0 0 0 0 0 0 0 
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Nuc-3000 0 0 0 0 + 0 0 

2030 Alternatieve scenario’s 

Coal 0 -- 0 -- 0 0 - 

No_imp 0 - 0 0 0 0 0 

18%EE 0 ++ 0 + 0 0 + 

EE/RES++ 0 ++ 0 + 0 0 + 

 

 



 Pagina 106 van 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs.docx 

19 Monitoring van de milieueffecten 

Het is belangrijk om zowel de evolutie van het elektriciteitsverbruik als van de productiemiddelen in de 

toekomst op te volgen, zodat de bevoorradingszekerheid kan gegarandeerd worden. Hierbij moet ook 

rekening gehouden worden met de capaciteit van het transmissienet voor uitwisseling met de buurlanden. 

Gezien de verwachte belangrijke bijdrage van de elektriciteitsproductie tot zowel de emissies van 

broeikasgassen als van klassieke polluenten en de verwachte verstrenging van de internationale 

reductiedoelstellingen ten aanzien van deze beide, dient ook de evolutie van de emissies van 

broeikasgassen en klassieke polluenten opgevolgd te worden. 
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21 Verklarende woordenlijst 

• Biomassa: biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw 

(met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 

alsmede de biologische afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval. 

• Finaal energieverbruik: geleverde hoeveelheid energie aan de eindverbruikers energie. 

• Hernieuwbare energiebronnen: hernieuwbare niet-fossiele energiebronnen (wind, zonne-energie, 

aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas 

en biogas). (richtlijn 2001/77/EG) 

• Primair energieverbruik (ook wel: bruto energieverbruik): hoeveelheid energie die een 

geografische entiteit nodig heeft om gedurende de bestudeerde periode aan de vraag naar energie 

te kunnen voldoen. Het primair energieverbruik is gelijk aan de som van de primaire 

energieproductie en de netto invoer van energie (zie ook bruto binnenlands energieverbruik). 

• WKK (warmtekrachtkoppeling): gelijktijdige opwekking van warmte (stoom, warm water, -) en 

elektriciteit of mechanische aandrijving in één installatie.  
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22 Gebruikte afkortingen 

AD Energie Algemene Directie Energie van de FOD Economie 

ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie  

BBT Best Beschikbare Technieken 

BKG BroeiKasGassen 

BREF Best Available Techniques Reference document 

BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer 

CRB Centrale Raad voor het bedrijfsleven 

CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

DGARNE Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources 

naturelles et de l'Environnement 

(Operationeel Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke 

Hulpbronnen en Leefmilieu) 

ESD Effort Sharing Decision 

ETS Emission Trading System (emissiehandelsysteem) 

FOD Federale Overheidsdienst 

FPB Federaal Plan Bureau 

FRDO De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 

GAINS Greenhouse Gas Air Pollution Interactions and Synergies 

HEB Hernieuwbare EnergieBronnen 

ICDO Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling 

IMJV Integraal Milieujaarverslag  

LNG Liquefied Natural Gas 

LRTAP Long Range Transboundary Air Pollution (Verdrag betreffende 
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grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand) 

MINA-plan Milieu- en natuurplan 

MIRA MilieuRapport 

NEC National Emission Ceilings 

OWD Office wallon des déchets (Directie afvalbeleid) 

PPP Plannen, Programma’s of Projecten  

PSE Prospectieve Studie Electriciteit 

SEA Stategic Evironmental Assessment (Strategisch Milieu-Advies) 

SMB Strategische Milieubeoordeling 

VLAREM Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 
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