
Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 

Synthese van de inspraakreacties 

Context 

In overeenstemming met de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de 
uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu (artikel 14), vond er van 1 juli 
tot en met 28 september 2009 een raadpleging van het publiek plaats over het ontwerp van studie 
over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading (prospectieve studie) 2008-2017 en het 
milieueffectenrapport ervan.  

Deze publieksraadpleging werd op volgende manieren bekend gemaakt: 

1. publicatie in het Belgisch Staatsblad op 16 juni 2009; 

2. aankondiging op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
vanaf 16 juni 2009; 

3. aankondiging op de Federale Portaalsite vanaf 17 juni 2009; 

4. perscommuniqué naar Belgische Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige media op 
30 juni 2009; 

5. e-mail naar ongeveer 200 stakeholders van de Algemene Directie Energie van de FOD 
Economie K.M.O., Middenstand en Energie en van de Algemene Directie Leefmilieu 
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 30 juni 
2009; 

6. publicatie in de elektronische informatiebrief van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie op 1 juli 2009. 

In totaal werden 10 reacties ontvangen. 6 daarvan kwamen van privépersonen en de overige 4 
waren afkomstig van federaties en bedrijven.  

 

Synthese van de reacties 

Met betrekking tot het ontwerp van prospectieve studie, werden volgende opmerkingen 
geformuleerd: 

• de tijdshorizon is te kort. Een echte visievorming m.b.t. de elektriciteitsvoorziening op lange 
termijn ontbreekt en mogelijke interactie tussen acties op korte, middellange en lange 
termijn worden niet bekeken; 

• de doelstellingen van het Energie-klimaatpakket zijn niet in rekening gebracht; 

• de initiatieven, die in andere landen genomen worden, zijn onvoldoende in rekening 
gebracht. België is slechts een speler binnen de Centraal-Westeuropese markt en 
beslissingen van andere spelers binnen deze markt hebben een impact op de toekomstige 
ontwikkelingen in België; 

• de noodzakelijke ontwikkeling van de transportinfrastructuur voor zowel aardgas als 
elektriciteit is niet in rekening gebracht; 

• de sterke afhankelijkheid van aardgas in de toekomst en de mogelijke evolutie van de 
brandstofprijzen is onvoldoende in rekening gebracht. 
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Met betrekking tot het milieueffectenrapport werden volgende opmerkingen geformuleerd: 

• het rapport bekijkt enkel de mogelijke gevolgen van de prospectieve studie voor het milieu. 
Naast de ecologische criteria, dienen echter ook economische, sociale en institutionele 
criteria bij de politieke besluitvorming in rekening gebracht te worden. Multicriteria analyse 
dringt zich dan ook op als afwegingskader; 

• een uitgebreide sensitiviteitsanalyse ontbreekt; 

• de (hogere) milieu-impact van decentrale, kleinschalige productie is onvoldoende in 
rekening gebracht; 

• de onmiddellijke omgeving van speciale beschermingszones wordt gehypothekeerd als 
mogelijke vestigingsplaats voor nieuwe eenheden, terwijl de mogelijkheid tot ontwikkeling 
van nieuwe eenheden op dergelijke locaties in principe in het MER en de passende 
beoordeling op projectniveau dient geëvalueerd te worden; 

• de ingeschatte hoeveelheid laagradioactief afval in het scenario met een verlening van de 
levensduur van de kerncentrales met 20 jaar is een factor 106 te hoog.  

 

Daarnaast werden ook nog volgende opmerkingen geformuleerd, die niet rechtsreeks betrekking 
hebben op het ontwerp van prospectieve studie of het milieueffectenrapport: 

• in het kader van dergelijke studies is het noodzakelijk om een specifiek energiemodel, 
aangepast aan de Belgische situatie, te ontwikkelen; 

• als vervolg op deze prospectieve studie dient een studie naar mogelijke locaties voor nieuwe 
kolencentrales uitgevoerd te worden, die reeds de lokale factoren in rekening brengt; 

• in de toekomst zou enkel nog “IGCC” (Integrated Gasification Combined Cycle) nog als 
technologie voor elektriciteitsproductie uit steenkool mogen toegelaten worden. Aan iedere 
andere voorgestelde technologie zouden minimum de normen voor “IGCC” m.b.t. emissies 
naar lucht moeten opgelegd worden; 

• de combinatie van windenergie met een spaarbekken- of pompcentrale, waarbij het teveel 
aan elektriciteit uit windenergie wordt gebruikt voor het vullen van het spaarbekken, dat dan 
op zijn beurt wordt gebruikt op windluwe momenten, biedt het potentieel om bepaalde 
gebieden op een volledig autonome manier van groene stroom te voorzien; 

• systemen, die voor een langjarige autonomie van onderzeeërs en vliegdekschepen werden 
ontwikkeld, kunnen als inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van het energie-
/elektriciteitssysteem in België nuttig zijn. 


