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STRATEGISCHE MILIEUBEOORDELING VOOR DE 
STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN DE 
ELEKTRICITEITSBEVOORRADING 2008-2017 

 

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 voor de periode 2008-2017. Binnen deze 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 
elf alternatieven, die van elkaar verschillen inzake elektriciteitsvraag, de prijzen van CO2-
emissierechten (de koolstofwaarde) en de levensduur van de bestaande kerncentrales. 
Binnen deze strategische milieubeoordeling worden de vier alternatieven bestudeerd die 
het meest verschillen van het referentiescenario. Het betreft volgende scenario’s: 

• Base_Nuc: de elektriciteitsvraag en de koolstofwaarde zijn dezelfde als in het 
referentiescenario, maar deze situatie laat de nucleaire optie open. De 
levensduur van de kerncentrales wordt met andere woorden opgetrokken naar 60 
jaar, geen enkele nieuwe kerncentrale wordt bijgebouwd.  

• Base_HiCV: de elektriciteitsvraag wordt verondersteld dezelfde te zijn als in het 
referentiescenario, nucleaire afbouw wordt voorzien conform de wet op de 
nucleaire uitstap, maar de koolstofwaarde wordt verondersteld hoog te zijn.  

• LoGro: koolstofwaarde en nucleaire uitstap zijn zoals verondersteld in het 
referentiescenario, maar de vraag naar elektriciteit is lager dan deze in het 
referentiescenario wegens een tragere economische groei en ambitieuze 
maatregelen op het vlak van energiebesparingen.  

• HiGro: koolstofwaarde en nucleaire uitstap zijn zoals verondersteld in het 
referentiescenario, maar de vraag naar elektriciteit is hoger dan in het 
referentiescenario, wegens een sterkere economische groei. 

In hoofdstuk 3 van deze milieubeoordeling 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, de ontwikkeling van het transmissienet en de ontwikkelingen 
van de distributienetten. 

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 scopingrapport dat voorafgaat 
aan de SMB), 3) opmaak van de SMB, 4) Raadpleging van betrokken instanties en 
publieksraadpleging en 5) opmaak van een eindverklaring, waarin wordt aangegeven 
welke milieuargumenten in de prospectieve studie in beschouwing werden genomen en 
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hoe dit is gebeurd. Tijdens dit proces wordt ook op twee momenten het advies van een 
adviescomité gevraagd: 1) bij opmaak  van het register en 2) bij opmaak van de SMB. 
Het advies van het adviescomité bij opmaak van het register en de wijze waarop hiermee 
werd omgegaan, wordt toegelicht in hoofdstuk 6.  

 

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt aan de hand van een aantal thema’s, die in 
het register werden vastgelegd. In volgende paragrafen worden de belangrijkste effecten 
per thema weergegeven. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat in 
bepaalde scenario’s (HiCV en LoGro) de netto import van elektriciteit vanuit het 
buitenland groter is dan in de overige scenario’s. Dit heeft voor gevolg dat een deel van 
de mogelijke impacten naar de productielocatie verschoven worden, wat niet kon worden 
bestudeerd. 

 

Impact op landschap/zeegezicht 
Naar impact op landschap wordt onderscheid gemaakt tussen productie-eenheden in 
open ruimte, in industriële omgeving en in niet-industriële (residentiële omgeving). 
Daarnaast is er het onderscheid tussen eenheden die goed zichtbaar zijn en die die 
minder goed tot niet zichtbaar zijn.  

Naar impact op landschap zijn in de actuele toestand vooral de windturbines relevant. 
Voor andere vormen van elektriciteitsvoorziening (klassieke thermische centrales, 
kerncentrales, etc.) kan aangenomen worden dat de inplanting ervan conform is aan de 
landschappelijke voorwaarden en kan besloten worden dat de impact van 
elektriciteitsvoorziening gering tot matig significant is voor de discipline landschap. 

Voor de impact van de scenario’s wordt besloten dat de impact van het 
referentiescenario en het scenario BaseNuc gelijkaardig is en net iets belangrijker is dan 
voor het scenario LoGro. De impact naar landschap van de scenario’s HiGro en 
BaseHiCV is belangrijker dan die van het referentiescenario en is voor het scenario Base 
HiCV aanzienlijker dan voor het scenario HiGro. De relatieve veschillen worden 
voornamelijk bepaald door de bouw van windturbines, aangezien de geproduceerde 
energie door waterkrachtcentrales in alles scenario’s quasi gelijk is. 

 

Aanrijking oppervlaktewaterkolom 
Voor de actuele situatie betreffende de oppervlaktewaterkolom geldt dat er in Vlaanderen 
zeer weinig oppervlaktewater is met goede fysich-chemische waterkwaliteit. Hoewel er 
zich de voorbije 10-15 jaar een kwaliteitsverbetering heeft voorgedaan, worden de 
normen nog niet gehaald. Voor Brussel geldt dat het kanaalwater een middelmatige 
kwaliteit heeft en het water van de Zenne verbetert sinds er in 2007 een waterzuiverings-
installatie in gebruik werd genomen. Voor Wallonië geldt dat de waterkwaliteit goed is ten 
zuiden van Samber en Maas. Ten noorden hiervan is de waterkwaliteit minder. 

De werking van elektricteitscentrales leid mogelijks tot emissies van verontreinigd 
hemelwater, procesafvalwater en koelwater. Het bedrijfsafvalwater is over het algemeen 
weinig verontreinigd.  

Wat betreft het verschil tussen de bestudeerde scenario’s, blijkt er weinig onderscheid te 
zijn naar impact op waterkwaliteit.  De laagste totale vrachten naar oppervlaktewater 
worden bekomen voor de scenario’s HiCV en LoGro. 
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Watertemperatuur oppervlaktewater 
Voor de actuele situatie geldt dat de gemiddelde termperatuurstijging van het gebruikte 
koelwater 6,5°C bedraagt.  

Voor de scenario’s geldt dat de impact die veroorzaakt wordt door de thermische vracht 
van koelwater sterk afhankelijk is van het stromingsdebiet van het ontvangende 
oppervlaktewater. De temperatuur van oppervlaktewateren met een beperkt stromings-
debiet ondergaat na menging met koelwater een toename die buiten de natuurlijke 
variabiliteit valt. Steenkoolcentrales veroorzaken, omwille het hoger geïnstalleerd 
vermogen waarvan werd uitgegaan, een belangrijker bijdrage op de watertemperatuur 
dan STEG centrales. Hybride koeltorens leveren een kleinere bijdrage dan natte 
koeltorens, omwille van het lagere lozingsdebiet. 

 

Aanrijking waterbodem 
Voor de actuele situatie van Vlaanderen geldt dat 40% van de waterbodems sterk 
verontreinigd is. 58% is licht verontreinigd tot verontreinigd en 2% is niet verontreinigd.  

Voor de scenario’s werd het effect van de lozing van effluenten van STEG’s en 
steenkoolcentrales onderzocht. Er wordt geconcludeerd dat het effluent van een 
steenkool- of STEG-centrale voor geen enkele parameter een significante bijdrage levert 
tot de metaalconcentratie in de waterbodem. Voor de parameters zink en kwik kan de 
bijdrage belangrijk zijn (hoger dan 1%) op die meetplaatsen waar voor deze metalen 
reeds een afwijking wordt waargenomen van de referentiewaarde. 

 

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 over-
schrijdingen van de daggrenswaarde.  

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. Noch voor NO2, noch voor PM10 dient 
gevreesd te worden voor een overschrijding van de jaargrenswaarde als gevolg van de 
bijdrage van de emissies als gevolg van de elektriciteitsproductie. Voor PM10 is er wel het 
risico op een overschrijding van het maximum toegelaten aantal overschrijdingen van de 
daggrenswaarde.  

 

Impact op klimaat 
In de actuele toestand makt de CO2 emissie van de elektriciteitssector 14.7% uit van de 
totale broeikasgasemissie in België. 

Voor alle scenario’s is de bijdrage van de CO2 emissie hoger dan in de actuele situatie. 
De scenario’s BaseHiCV en LoGro kennen significante reducties in de emissies van 
broeikasgassen, ten opzicht van het referentiescenario, maar kennen tevens de hoogste 
netto invoer, hetgeen betekent dat deze lagere emissies op het Belgische grondgebied 
zouden kunnen gecompenseerd worden door hogere emissies in onze buurlanden 
(afhankelijk van de daar gebruikte productiemethode). Maar ook in beide scenario’s is de 
bijdrage van de emissie van de elektriciteitsproductie hoog ten opzichte van de 
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bestaande klimaatdoelstellingen 2008-2012 (Kyotoprotocol). Het is op dit ogenblik nog 
niet duidelijk of na 2012 nog nationale emissieplafonds zullen gehanteerd worden en 
welke activiteiten en sectoren daar mogelijks onder zullen vallen. Voor die sectoren, die 
onder het systeem van verhandelbare emissierechten vallen (waaronder de elektriciteits-
productie), is het mogelijk dat reductiedoelstellingen op Europees niveau zullen 
vastgelegd worden. 

  

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. 

De bijdrage van de elektriciteitsproductie in België tot de gemiddelde verzurende 
depositie neemt af voor alle scenario’s t.o.v. de huidige situatie. De scenario’s HiCV en 
LoGro leveren de laagste bijdrage tot de gemiddelde verzurende depositie op, en dit als 
gevolg van de hogere netto import en de lagere bijdrage van kolencentrales tot de 
elektriciteitsproductie in deze scenario’s. Opnieuw geldt dat als gevolg van de 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 16-21 Zeq/ha/jaar voor alle scenario’s, 
hetgeen als aanvaardbaar wordt beschouwd. 

 

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 27,3 ton 
bedrijfsafvalstoffen per jaar produceert. Verder ontstaan bijproducten zoals bodem- en 
vliegassen en gips. Al deze stromen worden momenteel herbruikt. 

Voor de scenario’s geldt dat de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen 
enkel in het HiGro scenario hoger is dan in het referentiescenario. Voor de andere drie 
scenario’s is de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid lager dan in het referentiescenario. 
In sommige scenario’s dient met een significante stijging van het hoeveelheid 
bijproducten rekening gehouden te worden. De afzet van bodem- en vliegassen stelt 
hoogstwaarschijnlijk geen probleem, maar de afzet van gips kan wel problemen stellen.  

 

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 4,01 
m³/TWh nucleaire productie. Daarnaast ontstaat in België elk jaar nog 120 ton 
hoogactieve bestraalde kernbrandstof.  

Bij de beoordeling van de impact van de scenario’s op de generatie van nucleaire 
afvalstromen, dient enkel een onderscheid gemaakt te worden tussen het scenario dat 
een langere levensduur van kerncentrales toelaat (i.c. Base_Nuc) en alle overige 
scenario’s (i.c. Referentiescenario, HiCV, LoGro en HiGro). 

De impact van de beslissing om kerncentrales 20 jaar langer open te houden heeft 
slechts een beperkte impact (5%) op de generatie van laag- en middelradioactief en van 
hoogradioactief afval binnen de periode die in het kader van de prospectieve studie wordt 
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bekeken. Over de volledige levensduur van alle kerncentrales betekent dit echter wel een 
stijging van de hoeveelheid laag- en middelradioactief afval met 3.683 m³ en een stijging 
van de hoeveelheid hoogradioactief afval met 2.400 ton. 

 
Hinder 
Op gebied van hinder is naast visuele hinder (hierboven reeds besproken) vooral de 
hinder door geluid relevant voor de werking van elektriciteitscentrales. Voor de actuele 
situatie blijkt uit een aantal literatuurgegevens dat bij de werking van elektriciteits-
centrales geen verhoging van het omgevingsgeluid wordt waargenomen en dat de 
installaties kunnen voldoen aan de wettelijke normen, desgevallend mits het nemen van 
een aantal reductiemaatregelen.  

Wanneer het totale geluidsvermogenniveau van de verschillende scenario’s wordt 
beschouwd, blijft het verschil voor alle vier de scenario’s klein ten opzichte van het 
referentiescenario (kleiner dan 1 dB(A). Er wordt besloten dat er geen significant verschil 
is met het referentiescenario.  

 

Impact op menselijke gezondheid 
Voor de impact op menselijke gezondheid, is vooral de lucht-, water- en bodemkwaliteit 
belangrijk, als ook de productie van afval en hinder. Deze aspecten werden reeds 
hierboven besproken.  

Voor de scenario’s werd de impact van luchtkwaliteit op de gezondheid van de mens 
uitgedrukt in ’verloren levensjaren’ (DALY’s). Op basis van dergelijke berekeningen werd 
bepaald dat het verschil tussen de vier scenario’s en het referentiescenario minimaal is 
en als niet-significant wordt beoordeeld.  

 

Impact op ecosystemen 
Voor de actuele toestand geldt dat in België ongeveer 12,6 van het grondgebied 
beschermd is onder Natura 2000. Hierin komen 59 habitattypes voor. 1,1% van het 
grondgebied is aangeduid als natuurreservaat.  

Ten gevolge van de bouw en werking van elektriciteitscentrales kunnen effecten ontstaan 
als gevolg van: 

a) ruimte-inname: voor de verschillende scenario’s wordt geen significant effect voorzien 
ten gevolge van biotoopverlies en/of biotoopwijzing als gevolg van ruimte-inname. 

b) versnippering en barrièrewerking: aangezien de locatie van nieuw te bouwen 
installaties nog niet gekend is, wordt hier voornamelijk aandacht besteed aan 
randvoorwaarden: de bouw van installaties moet vermeden worden op plaatsen waar een 
versnippering of barrièrewerking kan optreden.  

c) de stijgende vraag naar biomassa: in globo kan gesteld worden dat een stijgende 
vraag naar biomassa een impact kan hebben op de biodiversiteit. De nodige gegevens 
ontbreken om verschillen naar impact van verschillende scenario’s te berekenen. 

d) geluidshinder: effecten worden beperkt wanneer bij locatiekeuze rekening wordt 
gehouden met de aanwezigheid van natuurgebieden.  

e) emissie naar lucht, water en bodem:  

 - lucht: Voor NO2 kan een mogelijk significant negatief effect t.g.v. NO2 op planten en 
gewassen voor alle scenario’s uitgesloten worden op macroniveau. Ter hoogte van grote 
steden kan dit niet uitgesloten worden. Ook voor SO2 wordt niet verwacht dat de uitstoot 
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van SO2 door de elektriciteitssector bij de verschillende scenario’s een significant negatief 
effect heeft op flora. Ook wat betreft stof kan een mogelijk significant negatief effect op 
planten voor alle scenario’s als onbeduidend bestempeld worden. 

 - bodem: naar bodem toe wordt voor geen van de bestudeerde scenario’s een 
significant negatief effect van verzurende depositie op ecosystemen verwacht.  

 - water: De globale invloed op aquatische fauna en flora ten gevolge van de 
aanrijking door het effluent van de elektriciteitscentrales wordt echter als nihil tot 
minimaal beoordeeld. Er is enkel enige (niet significante) druk op aquatische biota te 
verwachten indien het debiet van de ontvangende waterlopen laag is. Verder zijn er geen 
significante verschillen tussen de scenario’s te verwachten. 
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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.  

In de “studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 (i)”, 
opgesteld door enerzijds de AD Energie van de FOD economie, KMO, Middenstand en 
Energie en anderzijds het Federaal Planbureau, werd, hoofdzakelijk aan de hand van het 
PRIMES-model, een algemene analyse gemaakt van de elektriciteitsbevoorrading. In 
deze studie werd nagegaan hoe het elektriciteitsaanbod kan voorzien worden, rekening 
houdend met de evolutie van de energievraag in het algemeen en de elektriciteitsvraag in 
het bijzonder, de afbouw van de bestaande kerncentrales, de bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de randvoorwaarden inzake leefmilieu en de 
mogelijkheden om elektriciteit uit te wisselen met de buurlanden.  

Voordien werden reeds indicatieve programma’s opgemaakt voor de periodes 2002-2011 
(ii) en 2005-2014 (iii). Om de drie jaar worden de studies aangepast voor de komende tien 
jaar. 

Voor het beoordelen van de gevolgen voor milieu, ten gevolge van de prospectieve 
studie inzake elektriciteitsbevoorrading 2008-2017, moet een strategische milieu-
beoordeling (SMB) uitgevoerd worden.  

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 (vi) 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 2008-2017”, een Strategische Milieubeoordeling uitgevoerd 
worden, volgens de bepalingen beschreven in de wet (Art. 6. §1. 1°).  

Een eerste stap in de SMB was de opmaak van een scopingsdocument, ook register 
genoemd. Binnen het scopingsdocument werd de reikwijdte en het detailniveau van de 
strategische milieubeoordeling voor de ontwerpstudie aangegeven. In dit document werd 
een beschrijving gemaakt van de voorgestelde studie en werden de te bestuderen 
scenario’s toegelicht. Er werd tevens aangeven welke milieueffecten als mogelijk 
significant aanzien worden en bijgevolg bestudeerd worden in het plan-MER. 

Het ontwerpregister werd op 11 februari 2009 voor advies voorgelegd aan een 
adviescomité, Adviescomité SEA genoemd, waar verschillende federale instanties deel 
van uitmaakten. Op 26 mei 2009 werd het definitieve register meegedeeld aan het 
Adviescomité.  
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Voorliggend rapport bevat het milieueffectenrapport, dat eveneens aan het Adviescomité 
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. Betrokken instanties en het publiek worden geraadpleegd en krijgen de 
mogelijkheid om inspraak te maken. 

Na de finale aanpassingen van zowel de prospectieve studie als van de SMB, zal een 
eindverklaring opgesteld worden.  
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DEEL 3 INFORMATIE OVER DE STUDIE 

1 Inhoud en doelstellingen van de prospectieve studie 

1.1 Doelstelling 

Het opzet van de studie die wordt beoordeeld is een analyse maken van de toekomstige 
elektriciteitsbevoorrading van België voor de periode 2008-2017. Hierbij wordt uitgegaan 
van een ‘zekerheid van elektriciteitsbevoorrading’, hetgeen betekent dat op elk ogenblik 
voldoende elektriciteit beschikbaar is, tegen een aanvaardbare prijs, die op een 
duurzame manier wordt geleverd. In deze studie… 

• …wordt een schatting gemaakt van de evolutie van de vraag naar elektriciteit op 
middellange en lange termijn en gebeurt een identificatie van behoeften aan 
productiemiddelen die daaruit voortvloeien. 

• …worden richtsnoeren bepaald inzake de keuze van primaire bronnen, waarbij 
rekening wordt gehouden met diversificatie van brandstoffen en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. 

• …wordt rekening gehouden met de door de gewesten vastgestelde 
milieudoelstellingen. 

• …wordt de aard van de productiekanalen bepaald, waaraan de voorrang moet 
gegeven worden. Hierbij wordt zorg besteed aan de bevordering van 
productietechnologieën met lage emissie van broeikasgassen.  

• …wordt een evaluatie gemaakt van de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit 
en worden aanbevelingen geformuleerd wanneer deze in het gedrang dreigt te 
komen.  

Rekening houdend met onzekerheden rond 1) de evolutie van de elektriciteitsvraag, 2) 
prijzen van de CO2-emissierechten en op de koolstofwaarde in het algemeen en 3) de 
nucleaire uitstap, worden binnen de studie 11 alternatieven onderzocht, en vergeleken 
met het referentiescenario. Het referentiescenario is de situatie in 2017 waarbij het 
huidige gevoerde en goedgekeurde beleid (tot eind 2006) rond het Belgische 
energiesysteem wordt doorgetrokken. Voor een beschrijving van de alternatieven en het 
referentiescenario wordt verwezen naar hoofdstuk 2. 

 

1.2 Inhoud van de studie 

Om de vraag naar elektriciteit van België te kunnen invullen, wordt momenteel enerzijds 
beroep gedaan op de eigen productiemiddelen in ons land en anderzijds op invoer van 
elektriciteit vanuit de ons omringende landen. Om de toekomstige elektriciteitsvraag te 
kunnen invullen, zal, in overeenstemming met bovenvermelde studie, 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.  

Binnen de studie worden de volgende onderdelen beschouwd: 

• Constructie van nieuwe eenheden 

• Exploitatie van bestaande en nieuwe eenheden 
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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, welke type (aardgas, steenkool, nucleair, hernieuwbare energie, andere) en de 
grootte van de nieuwe eenheden zal afhangen van tal van factoren zoals macro-
economische en demografische ontwikkelingen, marktontwikkelingen (bv. internationale 
brandstofprijzen), internationaal, nationaal en regionaal milieubeleid en dergelijke meer. 
Op dit moment is er zekerheid over de onderdelen van de studie die van belang zijn voor 
de actuele situatie en verder is er informatie beschikbaar over de reeds goedgekeurde en 
vergunde uitbreidingen alsook nieuwe eenheden voor de nabije toekomst (tot 2011) (zie 
Tabel 1-1 en Tabel 1-2).  

 

Tabel 1-1: Productiecapaciteit in België – Situatie eind 2006 

Type productie-eenheid MWe 

Kerncentrales 5825 

Thermische centrales 8256 

 Waarvan steenkool 239 

 Waarvan gas (incl. recuperatiegas) 4483 

 Waarvan stookolie 436 

 Waarvan verschillende brandstoffen 2732 

 Waarvan niet-geïdentificeerde brandstoffen 366 

Hernieuwbare energiebronnen (inclusief afvalstoffen) 766 

Waarvan windkracht 212 

Waarvan zonnekracht 2 

Waterkrachtcentrales 1414 

Waarvan pompen-turbines 1307 

Overige waterkrachtcentrales 107 

Totaal 16261 

Bron: Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 (FOD Economie – AD Energie & 
Federaal Planbureau, 2008) 
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Tabel 1-2: Geplande nieuwe productie-eenheden tot 2011  

Investeerder MWe 

T-Power 400 

Marcinelle Energie 420 

Electrabel (Repowering Amercoeur) 420 

Arcelor Mittal – Electrabel 310 

SPE Ham 126 

SPE Angleur 126 

2 domeinconcessies: C-Power en Eldepasco  

Bron: Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 (FOD Economie – AD Energie & 
Federaal Planbureau, 2008) 

 

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 tussen 2008 en 2017. 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. Er zal een milieubeoordeling gebeuren van de in de studie 
voorgestelde alternatieven. 

 

2 Alternatieven en varianten 

Binnen deze studie waarvoor deze strategische milieubeoordeling wordt opgesteld, 
worden drie soorten onzekerheden in beschouwing genomen:  
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1. De onzekerheid over de evolutie van de elektriciteitsvraag: deze onzekerheid kan 
meerdere oorzaken hebben: een grotere of een kleinere economische groei dan 
in het referentiescenario, een verschillende evolutie van de energieprijzen, de 
toepassing van bijkomende ambitieuze beleidsmaatregelen om de energievraag 
te beheersen, … Er werd besloten om twee varianten voor de elektriciteitsvraag 
te definiëren: 

a. hoge variant: groei van elektriciteitsvraag hoger dan de referentie 

b. lage variant: groei van elektriciteitsvraag lager dan de referentie 

2. De toepassing van een klimaatbeleid na 2012 en de weerslag hiervan op de 
prijzen van de CO2-emissierechten en op de koolstofwaarde in het algemeen. In 
het referentiescenario werd er aan koolstof een waarde toegekend. Op die 
manier wordt rekening gehouden met de bestaande beleidsmaatregelen om de 
reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals bepaald in het 
Kyotoprotocol, na te leven. Dat Protocol heeft alleen betrekking op de periode 
2008-2012. In maart 2007 is de Raad van de Europese Unie echter nieuwe 
verbintenissen ter zake aangegaan, namelijk een unilaterale vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie met 20% in 2020 ten opzichte 
van 1990. Hoewel de verdeling van die doelstelling over de lidstaten en de 
nieuwe beleidsmaatregelen om ze te verwezenlijken nog niet beslist zijn, is het 
een quasi zekerheid dat dit zal leiden tot hogere koolstofwaarden dan in het 
referentiescenario. Alternatieve koolstofwaarden over de periode 2008-2017 
werden gebaseerd op het rapport van België in het kader van het 
Toezichtsmechanisme op de broeikasgassen van maart 2007 (Monitoring 
Mechanism, 2007) en op de suggesties van de NTUA die deelneemt aan de 
werkzaamheden van de Europese Commissie rond de lastenverdeling in 2020. 

3. De mogelijkheid om de levensduur van de bestaande kerncentrales te verlengen 
tot langer dan de 40 jaar die in de wet over de nucleaire uitstap beschreven staat. 
Voor de kernenergie wijzen recente studies en het huidige politieke debat op een 
mogelijke verlenging van de in de wet bepaalde termijn1 voor de sluiting van de 
kerncentrales. De wet op de geleidelijke uitstap uit de kernenergie bepaalt dat de 
kerncentrales hun elektriciteitsproductie moeten stopzetten na 40 jaar dienst. Dit 
betekent concreet dat gedurende de tijdsspanne van de prospectieve studie 
(2008-2017) drie kerncentrales (Doel 1&2 en Tihange 1) het Belgische 
productiepark ‘verlaten’. Die uitstap is door de wet immers gepland in 2015. In die 
context werd er een alternatief scenario uitgewerkt, waarbij de levensduur van 
alle kerncentrales wordt verlengd tot 60 jaar zodat het gehele bestaande 
nucleaire park operationeel blijft tijdens de volledige periode van de prospectieve 
studie. De mogelijkheid om te investeren in nieuwe nucleaire productiecapaciteit 
werd niet in overweging genomen. De hypothesen op het vlak van de 
ontwikkeling (of de stopzetting) van kernenergie in de andere lidstaten bleven 
dezelfde als in het referentiescenario. 

 

Elf verschillende combinaties van hypothesen (alternatieven) die betrekking hebben op 
de 3 soorten van onzekerheden die hierboven worden beschreven, werden gemaakt en 
geëvalueerd aan de hand van het geïnterconnecteerde PRIMES-model. Sommige  

                                                      
1 Belgisch Staatsblad van 28 februari 2003, blz. 9879-9880. 
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alternatieven verschillen nog naar macro-economische parameters. De demografische 
parameters zijn voor alle alternatieven gelijk. De resultaten van al die combinaties 
worden niet met hetzelfde niveau van detail voorgesteld. De nadruk wordt vooral gelegd 
op de resultaten die het meest afwijken van het referentiescenario. De keuze viel op 4 
“enkelvoudige” scenario’s (slechts één type onzekerheid wordt meegenomen), aangezien 
de resultaten van deze 4 het meeste afwijken van het referentiescenario.  

 

De 11 verschillende alternatieven worden schematisch beschreven in de onderstaande 
tabel. De eerste vier alternatieven zullen verder in detail bestudeerd worden binnen 
deze strategische milieubeoordeling, aangezien de resultaten van deze alternatieven het 
meest zullen verschillen van deze van het referentiescenario. 

 

Tabel 2-1: Definitie van de alternatieven 
Nr Naam alternatief Referentie-

elektriciteitsvraag  
(*) 

Hogere 
elektriciteitsvraag 

(**) 

Lagere 
elektriciteitsvraag 

(***) 

Nucleaire 
optie 

Referentie-
CV 

Hogere 
CV 

1 Base_Nuc x   X X  
2 Base_HiCV x     x 
3 LoGro   x  X  
4 HiGro  x   X  
5 LoGro_HiCV   x   x 
6 HiGro_HiCV  x    x 
7 LoGro_Nuc   x x X  
8 HiGro_Nuc  x  x X  
9 LoGro_HiCV_Nuc   x x  x 
10 HiGro_HiCV_Nuc  x  x  x 
11 Base_HiCV_Nuc x   x  x 

CV = koolstofwaarde 
(*) i.e. de exogene determinanten van de elektriciteitsvraag (macro-economishce context, internationale prijs van 

verbrandingsproducten, politiek en maatregelen) zijn die van het referentiescenario 
(**) i.e. de exogene determinanten van de elektriciteitsvraag zijn die van het HiGro scenario (economische groei is sterker dan in het 

referentiescenario) 
(***) i.e. de exogene determinanten van de elektriciteitsvraag zijn die van het LoGro scenario (economische groei is minder sterk dan in 

het referentiescenario en invoering van politiek en ambitieuze maatregelen ivm energie-economie) 
 

Hierna worden de 4 te bestuderen scenario’s nader toegelicht:  

• Base_Nuc: de exogene determinanten van de elektriciteitsvraag en de 
koolstofwaarde zijn dezelfde als in het referentiescenario, maar deze situatie laat 
de nucleaire optie open. De levensduur van de kerncentrales wordt met andere 
woorden opgetrokken naar 60 jaar, geen enkele nieuwe kerncentrale wordt 
bijgebouwd.  

• Base_HiCV: de exogene determinanten van de elektriciteitsvraag zijn dezelfde 
als deze verondersteld in het referentiescenario, nucleaire afbouw wordt voorzien 
conform de wet op de nucleaire uitstap, maar de koolstofwaarde wordt 
verondersteld hoog te zijn.  

• LoGro: koolstofwaarde en nucleaire uitstap zijn zoals verondersteld in het 
referentiescenario, maar de vraag naar elektriciteit is lager dan deze in de 
referentiesituatie wegens een tragere economische groei (0,7% in de periode 
2005-2020) en ambitieuze maatregelen op het vlak van energiebesparingen.  
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• HiGro: koolstofwaarde en nucleaire uitstap zijn zoals verondersteld in het 
referentiescenario, maar de vraag naar elektriciteit is hoger dan in het 
referentiescenario, wegens een sterkere economische groei.  

 

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 onderstaande tabellen (Tabel 2-2, Tabel 2-3, Tabel 
2-4, Tabel 2-5) wordt een overzicht gemaakt van de elektriciteitsvoorziening in 2020, per 
scenario. Naast de invoer, wordt de totale binnenlandse productie weergegeven per 
scenario.  

Het hoge netto-invoerniveau in LoGro is toe te schrijven aan het feit dat alle ons 
omringende landen eveneens een lagere groei in elektriciteitsverbruik kennen, maar dat 
omwille van de economische wetmatigheid hun geïnstalleerde capaciteit dient te 
renderen. Overtollige productie die niet ingezet kan worden om de eigen vraag te dekken, 
wordt dan op het net gezet en getransporteerd naar landen waarvoor het economisch 
rendabel is elektriciteit aan te kopen uit het buitenland (in plaats van zelf te produceren). 
Dat leidt ertoe dat België in 2020 netto ongeveer 50% meer gaat importeren vergeleken 
met het referentiescenario (hoofdzakelijk uit Frankrijk).  

In het Base_Nuc-scenario is de netto-invoer dan weer erg laag (70% lager in 2020 
vergeleken met het referentiescenario). Hoofdoorzaak dient gezocht te worden in het feit 
dat in dit scenario volledig afgeschreven kerncentrales voor elektriciteitsproductie ingezet 
kunnen worden. Hun gemiddelde productiekost is lager dan die van om het even welke 
nieuwe centrale, wat de basisproductie een stuk voordeliger maakt en de concurrentie 
met beterkope stroom uit de buurlanden kan doorstaan. 

Net zoals het invoerniveau varieert ook het totale productieniveau naargelang het 
scenario. Ten opzichte van de referentiessituatie bevindt de totale productie van het 
scenario Base_HiCV zich 5% lager, Base_Nuc 10% hoger, LoGro situeert zich 22% 
lager, terwijl HiGro 5% meer elektriciteit genereert.  

Qua samenstelling merken we dat het niveau van nucleaire elektriciteitsproductie in alle 
scenario’s waarin de nucleaire uitstap wordt nageleefd, hetzelfde is; enkel Base_Nuc kan 
meer beroep doen op kernenergie wegens de verlenging van de levensduur van de 
bestaande kerncentrales. In dit scenario zal kernenergie dan ook 42% uitmaken van de 
elektriciteitsproductie in 2020 (ten opzichte van maximaal 36% in de andere scenario’s).  

Het inzetten van steenkool verschilt sterk van scenario tot scenario. Het referentie-
scenario maakt voor 17% van de elektriciteitsproductie gebruik van steenkool, net zoals 
het scenario waarin een hogere vraag naar elektriciteit wordt verwacht. Ook het 
Base_Nuc-scenario rekent voor 15% op steenkool, gezien de in functie gehouden 
kerncentrales alleen niet volstaan om de baseload op te vullen. De scenario’s LoGro en 
Base_HiCV tekenen relatief lage waarden op voor productie op basis van steenkool, dit 
omwille van verschillende redenen. LoGro rekent minder op steenkool omdat een groot 
deel van de vraag reeds opgevangen wordt door kernenergie en invoer van elektriciteit, 
Base_HiCV verkiest brandstoffen die een lager koolstofgehalte hebben dan steenkool. 
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Tabel 2-2: Absolute waarden geproduceerde en geïmporteerde elektriciteit voor referentiescenario en alternatieve scenario’s voor het 
jaar 2020, in GWh 

 

Netto invoer Nucleaire 
elektriciteit

Hernieuwbare 
energie 

Steenkool Aardgas Andere Totale 
productie

Referentie 12721 34301 12798 17248 31707 4700 100754
Base_Nuc 3769 45964 12668 16706 30630 4767 110735
Base_HiCV 16511 34301 14410 4151 38663 4003 95528
LoGro 18800 34301 12058 7981 20729 3664 78733
HiGro 9774 34301 13254 18277 35329 4794 105955  

 

Tabel 2-3: Relatieve waarden geproduceerde en geïmporteerde elektriciteit voor alternatieve scenario’s ten opzichte van de 
referentiessituatie, voor het jaar 2020 

 
Netto invoer Nucleaire 

elektriciteit
Hernieuwbare 

energie 
Steenkool Aardgas Andere Totale 

productie
Groeivoet 
(2020 tov 

2005) in %
Referentie 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,7
Base_Nuc 30% 134% 99% 97% 97% 101% 110% 1,7
Base_HiCV 130% 100% 113% 24% 122% 85% 95% 1,6
LoGro 148% 100% 94% 46% 65% 78% 78% 0,7
HiGro 77% 100% 104% 106% 111% 102% 105% 1,8  
 

Tabel 2-4: Bijdrage (in %) van verschillende energiebronnen aan totale elektriciteitsproductie, per scenario, voor het jaar 2020 
Nucleaire 

elektriciteit
Hernieuwbare 

energie 
Steenkool Aardgas Andere Totale 

productie
Referentie 34% 13% 17% 31% 5% 100%
Base_Nuc 42% 11% 15% 28% 4% 100%
Base_HiCV 36% 15% 4% 40% 4% 100%
LoGro 44% 15% 10% 26% 5% 100%
HiGro 32% 13% 17% 33% 5% 100%  
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Tabel 2-5: Totale consumptie en invoer en productie ten opzichte van consumptie (in % en in GWh), voor het jaar 2020 
Netto Invoer 

(GWh)
Invoer tov 

consumptie (%)
Totale productie 

(GWh)
Productie tov 

consumptie (%)
Totale consumptie (invoer + 

productie) (GWh)
Referentie 12721 11 100754 89 113475
Base_Nuc 3769 3 110735 97 114504
Base_HiCV 16511 15 95528 85 112039
LoGro 18800 19 78733 81 97533
HiGro 9774 8 105955 92 115729  
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In het referentiescenario staat aardgas in 2020 in voor ongeveer één derde van de 
productie, net zoals in HiGro. LoGro en Base_Nuc doen veel minder beroep op aardgas, 
LoGro omdat de vraag lager is en netto-invoer al een aanzienlijk deel van de vraag invult, 
Base_Nuc omdat de kerncentrales relatief gezien een groot deel van de productie 
opvangen. In Base_HiCV is het aandeel van aardgas het hoogst in 2020 (40%), 
voornamelijk omdat aardgas een lagere koolstofinhoud heeft dan steenkool (en olie) en 
dus minder afgestraft wordt door de hogere koolstofwaarde.  

Naargelang het scenario maken hernieuwbare energiebronnen in 2020 tussen 11 en 15% 
uit van de binnenlandse elektriciteitsproductie. Het percentage (en het absolute niveau) 
ligt het hoogst in het scenario Base_HiCV omdat in dat scenario de hogere 
koolstofwaarde zorgt voor een relatief kostenvoordeel voor hernieuwbare energiebronnen 
(HEB). Het zijn vooral on- en offshore wind die meer ingezet worden. 

Om het aanbod aan elektriciteit te kunnen garanderen, wordt beroep gedaan op  

1) de bestaande geïnstalleerde capaciteit,  

2) bijkomende investeringen  

a. enerzijds om te kunnen voldoen aan de bijkomende vraag naar elektriciteit, 

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

In Tabel 2-6 wordt een overzicht gegeven van de capaciteit van de geïnstalleerde 
productie-eenheden. Voor de noodzakelijke nieuwe productie-eenheden wordt in Tabel 
2-7 aangegeven of deze verwezenlijkt worden in de vorm van een vervanging van 
verouderde of buiten gebruik gestelde installaties, dan wel door nieuwe investeringen die 
er moeten komen omwille van de bijkomende vraag. 

 

Tabel 2-6: Geïnstalleerde capaciteit van de productie-eenheden, jaar 2020, MW 

 

Hernieuwbare 
energie 

Steenkool Aardgas Andere Som Nieuwe 
productie-
eenheden

Referentie 10542 3178 1244 4914 1603 10939
Base_Nuc 12341 3178 1171 3558 1421 9328
Base_HiCV 10864 3867 0 6173 908 10948
LoGro 10864 3004 0 3656 891 7551
HiGro 10542 3518 1382 5328 1468 11696

Nieuwe productie-eenhedenBestaande 
productie-
eenheden

 
 

Tabel 2-7: Noodzakelijke investeringen in nieuwe productiecapaciteit, periode 2006-
2020, MW 

Bijkomende 
vraag

Vervanging

Referentie 6651 4288
Base_Nuc 6839 2489
Base_HiCV 6981 3966
LoGro 3585 3966
HiGro 7409 4288  
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3 Links met bestaande wetgeving / beleid inzake doelstellingen 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 en de 
evaluatie van de milieueffecten die in de strategische milieubeoordeling worden 
onderzocht. 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’).  

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 

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 

Neen  
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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. 

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 

(voor nieuwe 
productie-
eenheden: ja) 

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, … 

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  
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Herziene Europese kaderrichtlijn 
luchtkwaliteit (2008/50/EC) 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 
instandhouding van een goede luchtkwaliteit. Met de herziening van de kaderrichtlijn, werd ook een streefwaarde 
voor PM2..5 opgenomen. 

Neen 

NEC-richtlijn (2001/81/EC) 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 
electriciteitsproductie vanaf 2010. 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden volgende emissiemaxima opgelegd voor 2010: 1,470 kton SO2, 
5,370 kton NOxen 5,241 kton VOC (iv) 

Neen 2 

Richtlijnen grote stookinstallaties 
(2001/80/EG) en de implementatie ervan in 
de Gewestelijke regelgeving. 

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 onder meer 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; 

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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— 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 productieinstallaties. 

Deze reductieafspraken worden weergegeven in onderstaande tabel : 

 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% 
 

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 verontreinigingbeheersing van de lidstaten.  

Ja 

Gewestelijke Reglementen inzake 
Milieuvergunning 

Zie thema water  

Thema Klimaat   

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. 

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 

Ja 
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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 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,   

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. Dit pakket omvat het volgende: 

• Richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen  
• Besluit met betrekking tot de verdeling van de inspanningen ter vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen  
• de herziening van de Richtlijn betreffende de uitwisseling van emissierechten voor de periode 2013-

2020  

Neen 

Europese richtlijn betreffende de 
energieprestatie van gebouwen 
(2002/91/EG) 

De richtlijn “energieprestatie gebouwen” wil het verbruik van energie door gebouwen en daarmee gepaard gaande 
uitstoot van koolstofdioxide voorkomen, door het stimuleren van een verbeterde energieprestatie van gebouwen.  

Ja 
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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. 

Deze richtlijn wordt momenteel herzien. 

Europese klimaatdoelstellingen op lange 
termijn (Ontwerpwetgevingsresolutie van 
het Europese parlement, 2008/2105(INI)) 

Als langetermijnambitie streeft Europa naar een reductie van broeikasgasemissies van 60 tot 80%. Hiervoor is een 
doorbraak in technologie noodzakelijk, zodat een nieuwe generatie aan technieken kan ingezet worden. 

Neen 

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 

Thema Afval   

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

Europese eco-designrichtlijn (2005/32/EG) 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 
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Deze richtlijn wordt momenteel herzien. 

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 

Gewestelijke Reglementen inzake 
Milieuvergunning 

Zie thema water Neen 

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 

Thema Energie  
 

Europese richtlijn rond energie-efficiëntie bij 
het eindgebruik en energiediensten 
(2006/32/EG) 

Het doel van dit voorstel is het verhogen van de energie-efficiëntie bij het eindverbruik door middel van een aantal 
operationele maatregelen. Een van deze maatregelen bestaat erin de markt voor energiediensten te ontwikkelen en 
aldus van energie-efficiëntie een integrerend onderdeel van de interne markt voor energie te maken. Het voorstel 
voorziet hiertoe in een kader voor het bevorderen van de markt voor zowel energiediensten als energie-
efficiëntiemaatregelen in het algemeen bij belangrijke groepen eindgebruikers. Het voorstel bestrijkt de 
detailleverantie en distributie van extensieve netgebonden energiedragers, zoals elektriciteit en aardgas, alsook 
andere belangrijke energietypes zoals stadsverwarming, huisbrandolie, steenkool en ligniet, energieproducten van 
de bos- en landbouw en transportbrandstoffen. Het voorstel voorziet eveneens in een besparingsstreefwaarde op 
lidstaatniveau als een middel om energie-efficiëntieverbeteringen te meten en te komen tot voldoende marktvraag 

Neen 
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naar energiediensten. Het omvat eveneens een besparingsstreefwaarde voor de publieke sector plus een 
verplichting voor de lidstaten ervoor te zorgen dat bepaalde energiedistributeurs en/of detailleveranciers 
energiediensten aanbieden aan hun klanten (v). 

Europese richtlijn inzake de bevordering 
van warmtekrachtkoppeling (2004/8/EG)  

Deze richtlijn legt de voorwaarden vast waaraan een warmtekrachtkoppeling (WKK) moet voldoen. 

Een efficiënt gebruik van energie uit warmtekrachtkoppeling kan een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit 
van de energievoorziening en aan de concurrentiepositie van de Europese Unie en haar lidstaten. Het is daarom 
noodzakelijk om maatregelen te nemen teneinde te bereiken dat het potentieel binnen het kader van de interne 
energiemarkt beter wordt benut (v). 

De gewesten hebben reeds doelstellingen voor de productie van elektriciteit op basis van wkk vastgelegd. In het 
Vlaams Klimaatbeleidsplan legt de Vlaamse regering de lat op een bijkomende 1832 mwe (bovenop de reeds 
bestaande 270 mwe), die gerealiseerd moet zijn tegen 2012. Het Waals Gewest heeft zijn doelstellingen niet 
geformuleerd in termen van productiecapaciteit, maar in termen van elektriciteitslevering en rekent op 15 % 
elektriciteit op basis van wkk in 2010. 

Ja 

Europese Richtlijn betreffende de 
bevordering van elektriciteitsopwekking uit 
hernieuwbare energiebronnen (Richtlĳn 
2001/77/EG) 

Naar aanleiding van deze richtlijn werd door de Europese Commissie een indicatieve doelstelling van 6% gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen bij elektriciteitsopwekking tegen 2010 opgelegd voor België. Hiervoor wordt 
gerefereerd naar de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad 
van 11/05/1999) en het Koninklijk besluit van 27 juni 2001 houdende een technisch reglement voor het beheer van 
het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (Belgisch Staatsblad van 05/07/2001). 

Voor de gewestelijke regelgeving wordt gerefereerd naar:  

• Besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de bevordering van groene elektriciteit 
(Belgisch Staatsblad van 17/08/2002)  

• Besluit van 28 september 2001 van de Vlaamse Regering inzake de bevordering van 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (Belgisch Staatsblad van 23/10/2001)  

• Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (Belgisch Staatsblad van 17/11/2001)  

• Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (WG) (Belgisch 
Staatsblad van 01/05/2001)  

• 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)  

• Decreet van 17 juli 2000 van het Vlaamse Gewest houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
(Belgisch Staatsblad van 22/09/2000)  

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 10 februari 1983 houdende aanmoedingingsmaatregelen voor het rationeel energiegebruik (Belgisch 

Ja 
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Staatsblad van 17/12/1999)  

Op 23 januari 2008 werd door de Europese Commissie een voorstel van herziening van de Richtlijn 2001/77/EG 
(COM(2008)19 final) gelanceerd waarbij de doelstelling voor België werd aangescherpt tot 13% aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in het bruto eindverbruik van energie in 2020. Het voorstel werd ondertussen goedgekeurd, 
maar werd nog niet gepubliceerd op het ogenblik van het afwerken van deze milieubeoordeling in mei 2009. 

 

Neen 
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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 zullen 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 elektriciteitsbevoorrading 

Het energiebeleid, incl. de 
kernuitstap, de bevordering 
van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen 
en de verbetering van energie-
efficiëntie. 

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 energiebevoorrading. 

Prospectieve studie 
betreffende de zekerheid van 
de aardgasbevoorrading (die 
wordt opgesteld 
overeenkomstig de wet van 1 
juni 2005 (aanpassing van de 
wet van 12 april 1965)).  

Inhoud van de studie:  

• Raming van evolutie van vraag en 
aanbod van aardgas op lange en 
middellange termijn 

• Richtsnoeren van 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 intallatie 

• Het niveau en de kwaliteit van het 
onderhoud van het net en de installatie 

• De maatregelen waarin voorzien wordt 
voor het geval dat één of meer 
aardgasproducenten of een 
aardgasleverancier zouden 
tekortschieten in de bevoorrading van 
het land. 

De prospectieve studie 
betreffende de zekerheid van 
de aardgasbevoorrading zal 
rekening houden met de 
resultaten van de studie over 
de perspectieven van 
elektriciteitsbevoorrading. 
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Plan voor de ontwikkeling van 
het transmissienet (die wordt 
opgesteld in overeenstemming 
met de wet van 1 juni 2005 
(aanpassing van de wet van 
29 april 1999)). 

Inhoud van het ontwikkelingsplan:  

• gedetailleerde raming van de 
behoeften aan transmissiecapaciteit, 
met aanduiding van de onderliggende 
hypothesen 

• investeringsprogramma dat de 
netbeheerder zich verbindt uit te 
voeren om aan deze behoeften te 
voldoen.  

Het plan voor de ontwikkeling 
van het transmissienet zal 
rekening houden met de 
resultaten van de studie over 
de perspectieven van 
elektriciteitsbevoorrading. De 
prospectieve studie 
elektriciteitsbevoorrading houdt 
geen rekening met 
ontwikkelingen in het 
transmissie- en distributienet. 

Investeringsplannen  bij 
distributienetbeheerders 

• Overeenkomstig de Richtlijn 
96/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 
december 1996 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de 
interne markt voor elektriciteit, 
kunnen lidstaten de distributie-
netbeheerders verplichten om bij het 
inschakelen van stroomproduktie-
eenheden prioriteit te geven aan 
produktie-installaties die gebruik 
maken van hernieuwbare 
energiebronnen, afvalstoffen of 
warmte-krachtkoppeling.  

Bij de ontwikkeling/uitbreiding 
van het distributienet zal de 
distributienetbeheerder 
rekening houden met de 
perspectieven die in de 
prospectieve studie worden 
vooropgesteld. Hierbij zal 
vooral rekening gehouden 
moeten worden met het 
intakken van de lokale 
productie op het distributienet. 

 

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 richtinggevend zijn voor het 
beleid bij de toekenning van vergunningen voor individuele installaties/projecten. 

Er werd ook reeds vermeld dat het al of niet uitvoeren van die 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.  

• De constructie van nieuwe eenheden 

• De vernieuwing/uitbreiding van bestaande eenheden 

 

5 Overzicht van het proces van het plan-MER 

In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van het plan-MER proces.  

Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 (vi) start het plan-MER proces met een 
screeningsfase. De screeningsfase moet antwoord geven op de vraag of de opmaak van 
een plan-MER noodzakelijk is. Voor de prospectieve studie elektriciteit hoefde echter 
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geen screening uitgevoerd te worden, aangezien de studie van rechtswege plan-MER 
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 werd de reikwijdte en het detailniveau van de 
strategische milieubeoordeling voor de ontwerpstudie aangegeven. In het register werd 
een beschrijving gemaakt van de voorgestelde studie en werden de te bestuderen 
scenario’s toegelicht. Er werd tevens aangeven welke milieueffecten als mogelijk 
significant aanzien werden en bijgevolg bestudeerd zullen worden in dit plan-MER. 

Een ontwerpregister werd voor advies voorgelegd aan het Adviescomité SEA, waar 
verschillende federale instanties deel van uitmaakten. Nadien werd het definitieve 
register meegedeeld aan het Adviescomité.  

In een derde fase (de huidige fase) wordt een milieueffectenrapport opgemaakt, dat 
eveneens aan het Adviescomité 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, opgenomen. In onderstaande tabel 
wordt een overzicht gegeven van deze ‘te verstrekken gegevens’ en de respectievelijke 
hoofdstukken van de plan-MER, waarin deze gegevens vervat zitten.  

 

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

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 1.2 

Doelstellingen: hoofdstuk 1.1  

Verband met andere plannen en programma’s: 
hoofdstuk 4  

Relevante aspecten van de bestaande situatie 
van het milieu en de mogelijke ontwikkeling 
daarvan als het plan of programma niet wordt 
uitgevoerd. 

Hoofdstukken 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 
15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1 

Milieukenmerken van de gebieden waarvoor de 
gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. 

Hoofdstuk 21 

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, 

Hoofdstuk 21 
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zoals gebieden die op grond van richtlijn 
79/409/EEG3 en 92/43/EEG4 zijn aangewezen. 

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

Hoofdstuk 3  

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 10.5, 11.4, 12.3, 13.3, 14.4, 
15.4, 16.4, 17.4, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4 

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 7 en 9 

Een beschrijving van de voorgenomen 
monitoringsmaatregelen. 

Hoofdstuk 22 

Een niet-technische samenvatting. DEEL 1 

 

Betrokken instanties en het publiek worden geraadpleegd en krijgen de mogelijkheid om 
inspraak te maken in het MER. 

Na de finale aanpassingen aan de prospectieve studie, zal een eindverklaring opgesteld 
worden. Deze eindverklaring zal duidelijk aangeven welke milieuargumenten in de 
prospectieve studie werden in beschouwing genomen en hoe dit is gebeurd. Daarnaast 
zal een beschrijving gegeven worden van hoe de verschillende raadplegingen (betrokken 

                                                      
3 Vogelrichtlijn 
4 Habitatrichtlijn 
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instanties, grensoverschrijdend overleg, publieksraadpleging) hebben plaatsgevonden. 
Tot slot zal een overzicht gegeven worden m.b.t. de voornaamste aanbevelingen voor 
monitoring tijdens het ten uitvoer leggen van de prospectieve studie.  

Tabel 5-2: Overzicht van het proces van het plan-MER 

 

6 Advies van het Adviescomité op het scopingsrapport en de wijze 
waarop hiermee werd omgegaan 

Het ontwerpregister werd op 11 februari 2009 voor advies voorgelegd aan het 
adviescomité. De opmerkingen die werden geformuleerd werden deels verwerkt en deels 
verworpen.  

Volgende categorieën van opmerkingen werden geformuleerd: 

• Structuur van het ontwerpregister: er werd aanbevolen om de structuur van het 
ontwerpregister te herorganiseren, gebaseerd op de structuur die wordt 
voorgeschreven in bijlage II van de wet van 13/02/2006. Het studiebureau was 
van mening dat het, op enkele voor hen logische wijzigingen na, de structuur 
voorgeschreven in de handleiding voor scoping5, gevolgd heeft, en dit op 
aanraden van het secretariaat van het Adviescomité. De vereiste gegevens die in 
bijlage II aan de wet van 13/02/2006 worden opgenomen, hebben betrekking op 
het MER en zijn in voorliggend document opgenomen. 

• Er werd gevraagd naar algemene informatie rond de gebruikte methodologie voor 
de uitwerking van het milieueffectenrapport. Aangezien deze informatie reeds 

                                                      
5 Handleiding voor scoping die Resource Analysis in opdracht van de FOD Leefmilieu 
heeft opgesteld 

Register / Scopingrapport 

SMB 

Raadpleging betrokken 
instanties en 

publieksraadpleging 

Eindverklaring 

Advies van adviescomité 

Screening 
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vervat zat in de fiches die aan het register zijn toegevoegd, werden geen 
aanpassingen gemaakt naar aanleiding van deze opmerking. 

• Juridische en beleidsmatig kader: er werd gevraagd om het juridisch en politiek 
kader uit te breiden en te herschikken en om het pakket Energie-Klimaat (2013-
2020) en de Europese klimaatdoelstellingen op langere termijn (horizon 2050) te 
vermelden. De juridische en beleidsmatige voorwaarden werden 
geherstructureerd per milieuthema en per overheidsniveau (internationaal, 
Europees, Belgisch, Gewestelijk) en beide vermelde beleidsdocumenten werden 
toegevoegd. Er werden verder geen uitbreidingen gedaan. Het is immers 
onmogelijk om alle juridische en beleidsmatige randvoorwaarden, die mogelijk 
een impact kunnen hebben op de PSE op te lijsten. Het studiebureau heeft in 
samenspraak met de opdrachtgever een selectie gemaakt van de meest 
relevante randvoorwaarden en heeft deze opgelijst. 

• Betreffende relevante plannen en programma’s of projecten (PPP) werd 
gevraagd om die PPP’s op te nemen, die de inhoud van de prospectieve studie 
elektriciteit (PSE) kunnen beïnvloeden, en niet enkel de PPP’s die door de PSE 
zullen worden beïnvloed. De relevante plannen, programma’s of projecten, die de 
inhoud van de PSE kunnen beïnvloeden, zijn normaliter de relevante juridische 
en beleidsmatige voorwaarden. Het studiebureau heeft in samenspraak met de 
opdrachtgever de relevante plannen, programma’s of projecten geïnterpreteerd 
als zijnde die plannen, programma’s of projecten waarop de PSE zelf een invloed 
kan hebben. 

• Wat betreft de ontwikkeling en inplanting van netwerken, begrijpt het Comité dat 
dit niet in beschouwing kan genomen worden binnen deze milieubeoordeling, 
maar wijst ze er wel op dat deze netwerken aanzienlijke effecten kunnen hebben 
voor het milieu. Het studiebureau en de opdrachtgever zijn er zich van bewust 
dat de uitbreidingen van het netwerk op zich een milieu-impact zullen hebben. 
Uitbreidingen van het netwerk maken echter geen deel uit van de scope van de 
PSE. Bovendien zijn nog geen locaties van nieuwe productie-eenheden gekend 
en kunnen ontwikkelingen van het net op dit ogenblik dus niet voorzien worden. 
Relevante netwerkuitbreidingen zijn op zich ook onderworpen aan de MER-plicht, 
(o.a. Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet) zodat de milieu-effecten 
van deze uitbreidingen niet zullen bekeken worden. 

• Milieueffecten buiten het plangebied: het Comité vindt dat het essentieel is dat 
wordt gezegd dat de effecten van de PSE op het milieu moeten worden 
geïntegreerd in een globaler perspectief dan het zuiver nationale. Het 
studiebureau geeft aan dat de ‘pre-chain’ emissies verbonden aan de 
verschillende energievectoren kort zullen toegelicht worden. Het is echter 
onmogelijk om de gevolgen van de wereldwijde klimaat-verandering in detail te 
gaan toelichten en zeker om de bijdrage van de PSE tot deze gevolgen te gaan 
inschatten. 

• Het comité geeft aan dat de tijdshorizon die in de wet voorzien wordt, 2017 is. De 
keuzes die op basis van de PSE zullen worden gemaakt brengen echter 
investeringen met een uiterst lange levensduur, die ook milieueffecten zullen 
hebben die zich nog lang na de referentieperiode (2017) zullen laten voelen. 
Effecten van langetermijninvesteringen zullen aan bod komen in het vervolg op 
de prospectieve studie en de daarmee gepaard gaande nieuwe strategische 
milieubeoordeling voor de periode volgende op de periode 2008-2017. Binnen 
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voorliggende strategische milieubeoordeling zullen effecten van langetermijn-
investeringen zeer kort aan bod komen 

• Beschrijving milieusituatie van de huidige toestand: in het register wordt een zeer 
algemene beschrijving opgenomen. Een meer gedetailleerde beschrijving komt 
aan bod in het verder verloop van deze milieubeoordeling.  

• Methodologie: het Comité is verwonderd dat sommige activiteiten/factoren 
worden uitgesloten in het kader van de scoping-out. De scoping-in/scoping-out is 
gebeurd op basis van de methodologie die werd voorgesteld in de ‘scoping 
handleiding’ van Resource Analysis, in combinatie met expert judgement van de 
betrokken deskundigen. 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. Het is mogelijk om in globo de verwachte effecten van de 
opwarming van het klimaat toe te lichten maar het doorrekenen van de effecten 
of de bijdrage van de PSE hierop is niet mogelijk. 

• Het Comité geeft de aanbeveling om de 5 scenario’s elk afzonderlijk te 
beoordelen aan de hand van fiches die zijn opgesteld per milieueffect. Zoals in 
alle fiches is toegelicht is het de bedoeling om per milieueffect de verschillende 
scenario’s t.o.v. elkaar af te wegen. Er kan wel een tabel toegevoegd worden 
waarin alle relevante thema’s voor alle scenario’s worden samengevat. Een 
beoordeling van ieder scenario afzonderlijk voor alle milieueffecten is niet 
mogelijk.  

• Het Comité geeft de aanbeveling om een presentatievolgorde van de 
thema’s/fiches te kiezen die overeenkomt met de verwachte milieugevolgen. 
Deze aanpak zou inhouden dat het studiebureau of de opdrachtgever impliciet 
een waardeoordeel velt over het belang van iedere impact, terwijl de perceptie 
van ieder individu anders kan zijn. Om iedere discussie over welk effect het 
belangrijkste zou moeten zijn te vermijden, zal de presentatievolgorde niet 
volgens een mogelijk belang van de te verwachten effecten gerangschikt worden. 

• Milieueffecten:  

o Er wordt gevraagd naar een beoordeling van de gevolgen van de 
bijkomende luchtvervuiling op de volksgezondheid. Dit zal worden 
behandeld binnen het luik ‘impact op de menselijke gezondheid’. 

o Er wordt gevraagd om de bijdrage tot de kwaliteitsdoelstellingen voor 
omgevingslucht” te vervangen door “naleving van de criteria die zijn 
bepaald voor de omgevingslucht”. Het spreekt voor zich dat de criteria in 
ieder geval dienen nageleefd te worden, zodat de meest relevante 
indicator de bijdrage tot de kwaliteitsdoelstellingen is. 

o Het comité merkt op dat de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen 
(BKG) van de elektriciteitsproductiesector niet noodzakelijk een goede 
indicator van zijn impact op het klimaat. Aangezien elektriciteit een 
energievector is moeten de emissies van de sector worden bekeken in 
samenhang met die van de andere sectoren. Alzo kan een toename van 
de broeikasgasemissies in de elektriciteitssector, die zou leiden tot een 
meer dan proportionele vermindering van de broeikasgasemissies van 
de vervoersector (penetratie van de elektrische voertuigen; openbaar 
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vervoer bijvoorbeeld), voordelig zijn voor het klimaat… ; ook de 
warmtekrachtkoppeling vormt een ander voorbeeld dat in aanmerking 
moet worden genomen. Het studiebureau geeft aan dat het met de 
beschikbare gegevens onmogelijk is om het effect in samenhang met dit 
van andere sectoren te kwantificeren, omdat geen details ter beschikking 
zijn met betrekking tot die andere sectoren en de niet-CO2 
broeikasgasemissies. 

o Als toepasbaar referentiekader wordt voor de periode na 2012 verwezen 
naar het pakket Energie-Klimaat en de Europese langetermijn 
doelstellingen (doelstellingen 2050 en maximale temperatuurverhoging 
van 2°C). Gezien het opstellen van de PSE voorafging aan de beslissing 
omtrend het pakket, konden de doelstellingen ervan niet expliciet 
opgenomen worden in de PSE. 

o Er is de noodzaak om rekening te houden met alle maatregelen inzake 
energie-efficiëntie en maatregelen die een vermindering van het 
energieverbruik beogen. De maatregelen inzake energie-efficiëntie die bij 
de prognose van de elektriciteitsvraag werden gebruik zitten impliciet in 
de aannames die zijn gemaakt om tot de prognose van het 
elektriciteitsverbruik in de PSE te komen. 

o Er wordt gevraagd om de risico’s in verband met de radioactiviteit te 
vermelden. Risico’s in verband met radioactiviteit dienen bekeken te 
worden in het kader van een veiligheidsstudie en niet in het kader van 
een milieu-impactstudie. Het studiebureau is er zich van bewust dat aan 
de nucleaire technologie een aantal milieugevolgen verbonden zijn, maar 
deze vallen buiten de scope van de milieu-beoordeling van de PSE. De 
milieu-effecten van de nucleaire technologie en het nucleair afval worden 
in het kader van andere studies en milieu-beoordelingen zeer uitgebreid 
bestudeerd. Er zal gerefereerd worden naar plannen en instanties die 
betrekking hebben op de verwerking van radio-actief afval (vb. verwijzen 
naar o.a. NIRAS, CANVEK, enz.). 

o Er wordt gevraagd om een argumentatie te geven voor de scoping-out 
van het thema ‘impact op menselijke activiteiten’. Het Adviescomité is 
van mening dat deze impact belangrijk kan zijn, omwille van de impact 
die kan veroorzaakt worden door een verandering in de elektriciteitsprijs 
en meer in het algemeen, de energieprijs, waardoor een impact op socio-
economische activiteiten kan ontstaan. Eerst en vooral zijn het 
studiebureau en de opdrachtgever verbaasd dat de impact op menselijke 
activiteiten ten gevolge van een wijziging in de elektriciteits-/energieprijs 
aan bod moet komen in het kader van een strategische 
milieubeoordeling. Bovendien verschaft de PSE enkel gemiddelde kosten 
voor elektriciteitsproductie en worden geen gegevens over de 
elektriciteitsprijs opgenomen. Verder 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 
fluctuaties 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, 



 46/119 11/004579 

C:\Documents and Settings\Catherine\Mes documents\Boulot\SPF\Télétravail\091127-28\EPE_Rapport incidences 
environnementales_NL_091127.doc 

distributiekosten, prijsverhogingen en taxen in rekening te brengen. De 
prijsbepaling die in de PSE werd gemaakt wijkt af van de marktprijzen die 
bepaald worden door ondermeer de marginale productiekost. 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 productiekost. Dit in beschouwing genomen dient 
opgemerkt te worden dat de evolutie van de brandstofprijs op de 
internationale markt afhangt van de fundamentele basis van het 
marktprincipe (evenwicht tussen vraag en aanbod op wereldniveau, 
verhouding tussen voorraad en productie, enz) en geen rekening houdt 
met de fluctuaties op korte termijnof met cyclische fenomenen. 

• Er wordt gevraagd om een extra scenario in beschouwing te nemen. Het doel 
van de milieubeoordeling is om de impacten op het milieu van de PSE, zoals die 
momenteel voor ligt, te begroten en te beoordelen. Het uitwerken van nieuwe of 
alternatieve scenario’s valt echter buiten de scope van de milieu-beoordeling. 
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DEEL 4 GEHANTEERDE METHODOLOGIE 
 

7 Methodologische benadering van het plan-MER 

Binnen deze strategische milieubeoordeling worden milieueffecten onderzocht die het 
gevolg kunnen zijn van de uitwerking van de prospectieve studie rond 
elektriciteitsbevoorrading tussen 2008 en 2017. De milieueffecten worden bepaald voor 
de verschillende scenario’s en vergeleken ten opzichte van elkaar en ten opzichte van 
het referentiescenario. 

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 het landschap, de lucht, klimaat, water, bodem, fauna/flora, afval, hinder en 
mens, maar zullen ook een onrechtstreekse invloed hebben. Zo worden effecten naar 
lucht bijvoorbeeld doorvertaald naar effecten op bodem en fauna en flora.  

In de milieubeoordeling die volgt, wordt een meer gedetailleerde methodologie per 
milieucompartiment beschreven en worden effecten per compartiment toegelicht (zie 
DEEL 5). 

8 Betrokken experts, instanties, bedrijven of belangen-organisaties 

Tijdens het volledige traject van de strategische milieubeoordeling werden een aantal 
experts en instanties geraadpleegd worden, waaronder: 

• De Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie 

• De CREG 

• Het Federaal Planbureau  

• De transportnetbeheerder (Elia) 

• De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) 

• De Gewesten  

• De Nationale Bank van België 

• Het publiek 

 

9 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 en wordt een inschatting gemaakt van de 
milieueffecten die verwacht worden gepaard te gaan met het referentiescenario en een 
aantal scenario’s voor elektriciteitsbevoorrading tussen 2008 en 2017, zoals die worden 
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voorgesteld in de ‘studie over de perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading 2008-
2017’. 

Aangezien dit plan-MER wordt opgesteld voor een (prospectieve) studie en niet voor een 
plan, zijn er in het kader van de opmaak van deze strategische milieubeoordeling nog tal 
van onzekerheden, die het moeilijk maken om een kwantitatieve inschatting te maken 
van de effecten van de electriciteitsbevoorrading tussen 2008 en 2017. 

Voorbeelden van onzekerheden zijn de locaties van de nieuw te bouwen installaties, de 
capaciteiten en de rendementen van deze installaties. Verder zijn er ook onzekerheden 
verbonden aan het gebruik van emissiefactoren. Om deze onzekerheden zo veel 
mogelijk op te vangen, wordt gebaseerd op internationale literatuur. De impact van 
emissies in andere landen op lucht-, bodem- en waterkwaliteit in België kon echter niet in 
rekening gebracht worden, omwille van een gebrek aan informatie. Verder is de studie 
ook in die zin beperkt dat de uitbreiding van het netwerk niet wordt onderzocht, hoewel dit 
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 
bestudeert worden. Ook het type netwerk dat wordt aangelegd (vb. gedecentraliseerde 
productie van hernieuwbare bronnen, die toegang moeten hebben tot het netwerk) kan 
verschillende 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 milieu-aspecten (bvb. 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. 

Hier moet er tevens op gewezen worden dat bepaalde van de scenario’s, zoals het 
verlengen van de termijn voor nucleaire uitstap of het opleggen van hogere koolstof-
waarden, door het beleid kunnen worden vastgelegd. Scenario’s met betrekking tot de 
economische groei (hogere of lagere groei) dienen door het beleid te worden ondergaan 
en zijn bijgevolg geen beleidsopties, hoewel het LoGro scenario naast de extern 
bepaalde economische groei ook wel een reeks ambitieuze maatregelen op het vlak van 
energiebesparing omvat. Deze laatste kunnen dan weer wel door het beleid worden 
vastgelegd.  

De resultaten die voor de scenario’s berekend worden, hebben betrekking op het 
referentiejaar (2017 of 2020, afhankelijk van de discipline). Hierbij dient opgemerkt te 
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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 productie-eenheid (30 à 40 jaar). De 
effecten naar milieu zullen dan ook vooral tot uiting komen op langere termijn (na 2017). 
Dit zal verder bestudeerd worden in de volgende prospectieve studies en in een daarmee 
gepaard gaande strategische milieubeoordelingen. 

Naar impact op klimaat dient ook opgemerkt te worden dat de hoeveelheid uitgestoten 
broeikasgassen van de elektriciteitsproductiesector 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 

10 Impact op landschap/zeezicht 

10.1 Beschrijving van actuele situatie 

Wat betreft de huidige impact van elektriciteitscentrales op het landschap wordt een 
onderscheid gemaakt tussen a) productie-eenheden die zich in de open ruimte bevinden, 
b) productie-eenheden die zich in industriële omgeving bevinden en c) productie-
eenheden die zich in niet-industriële (residentiële) omgeving bevinden. In de drie 
gevallen kan nog onderscheid gemaakt worden tussen productie-eenheden die goed 
zichtbaar zijn en productie-eenheden die minder goed tot niet zichtbaar zijn. Zo bevinden 
windturbines en waterkrachtcentrales zich over het algemeen in de open ruimte en zijn 
daar goed zichtbaar. Grotere klassieke productie-eenheden (WKK’s, STEG’s, steenkool-
centrales, e.d.) bevinden zich eerder in een gesloten industriële omgeving en zijn 
daardoor minder tot niet zichtbaar voor de waarnemer. Schouwen en koeltorenpluimen 
van installaties, die zich in industriële omgeving bevinden, zijn dan weer wel zichtbaar op 
grotere afstand. In sommige gevallen bevinden er zich ook productie-eenheden in een 
niet-industriële omgeving, bijvoorbeeld de centrale van SPE in Gent, maar dergelijke 
situaties zijn veeleer historisch gegroeid. Het is weinig waarschijnlijk dat nieuwe grote 
productie-eenheden in een niet-industriële omgeving zullen bijgebouwd worden. 

De windturbines die in het huidige Belgische landschap aanwezig zijn, worden als 
zelfstandig landschappelijk element erkend en als dusdanig in het landschap ingeplant. In 
bepaalde gevallen worden ze in een lijnvormige configuratie gebouwd en vormen ze een 
lijnvormig landschappelijk element. Aangezien de windturbines die momenteel aanwezig 
zijn een masthoogte hebben van 70 tot 108 meter en de meeste andere objecten in ons 
landschap niet veel hoger zijn dan ongeveer 25 meter, worden ze steeds van op grote 
afstand herkend. Hoe groter de windturbines, hoe groter de afstand van waarop ze 
zichtbaar zijn.  

Vanuit het standpunt van een waarnemer, kunnen groepjes windturbines tot een onrustig 
of ongewenst landschappelijk aanzicht leiden. Om dit te voorkomen worden turbines in 
eenvoudige geometrische patronen geplaatst. In vlakke landschappen wordt gekozen 
voor rechte lijnen, gebogen lijnen, meerdere rechte lijnen, een raster (waarbij turbines er 
als een compacte groep uitzien) of het volgen van een bepaald bestaand object zoals 
een (snel)weg, een waterloop of een kustlijn. In heuvelachtige landschappen wordt 
zelden voor deze eenvoudige patronen gekozen, maar wordt rekening gehouden met de 
hoogtecontouren van de omgeving. De effecten van de verschillende plaatsingspatronen 
worden vergeleken vanuit het standpunt van de waarnemer. Op basis van deze 
vergelijking en op basis van de kenmerken van de inplantingslocatie (aanwezigheid 
bebouwing, vliegroutes avifauna, vliegroutes luchtvaart, enz.) wordt een uiteindelijke 
keuze van ontwerp en uitvoering bepaald (vii).  

Een recent onderzoek naar de landschapscapaciteit en sociale attitudes naar 
windenergieparken in België, toonde aan dat de gemiddelde appreciatie van 
landschappen met windturbines lager is dan landschappen zonder windturbines (viii). 

Wat betreft de aanwezigheid van windturbines in zee, is de afstand tot de kust belangrijk. 
Het huidige windturbinepark dat in het Belgische deel van de Noordzee aanwezig is, 
bevindt zich op een afstand van 27 à 30 km van de kust en is enkel bij zeer helder weer 
in beperkte mate zichtbaar vanaf de kustlijn.  

Naast windturbines bevinden ook waterkrachtcentrales zich meestal buiten 
industriezones, in de open ruimte. Voor centrales die werken op basis van een stuwmeer 
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vormt de aanwezigheid van een stuw in een waterloop en de aanwezigheid van de 
waterkrachtcentrale aldus een visuele belemmering in de landschappelijke belevings-
waarde van de oorspronkelijk vlakke en open omgeving. De natuurlijke en 
landschapsecologische kenmerken van de waterloop worden tevens in grote mate 
aangetast door aanwezigheid van allerlei constructies in en naast de waterloop. Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat bij de meeste waterkrachtcentrales op basis van een 
stuwmeer, de stuwdam omwille van andere redenen werd gebouwd (vnl. water-
voorziening) en dat de waterkrachtcentrale pas later werd gebouwd. Voor de nieuwere 
waterkrachtcentrales in België geldt echter dat ze meestal niet zichtbaar zijn (vb. run-of-
river centrales, centrales ter hoogte van sluizencomplexen) en/of dat ze werden 
toegevoegd nadat reeds om andere redenen structuuringrijpende werken werden 
uitgevoerd (vb. Platte Taille). Waterkrachtcentrales stellen ook belangrijke eisen aan de 
structuurkwaliteit van de waterloop, zoals oeververdediging, die in een natuurlijke situatie 
misschien anders zou kunnen zijn.  

Voor andere vormen van elektriciteitsvoorziening (thermische centrales, kerncentrales, 
…) geldt dat deze installaties meestal in industriële omgevingen worden ingeplant. Een 
groot deel van de installaties wordt in dit geval omgeven door andere industriële 
installaties en zijn van buiten het industriegebied minder zichtbaar dan bijvoorbeeld 
windturbines. Dit is vooral het geval voor WKK, biomassa-installaties, steenkool-centrales 
… Wat de kerncentrales en grotere thermische centrales betreft, zijn deze wel van op 
een grotere afstand zichtbaar. De randvoorzieningen van deze installaties, zoals de 
koeltorens en schoorstenen, zijn immers meestal hoger dan de omringende bebouwing. 
Verder kunnen ook de pluimen van koeltorens tot op grote afstand zichtbaar zijn. Hierbij 
dient wel opgemerkt te worden dat dit effect op grotere afstand teniet gaat, aangezien de 
pluimen dan wolkvormig worden en niet meer te onderscheiden zijn van meteorologische 
gevormde wolken. Koeltorens hebben daarnaast een belangrijk effect op de 
belevingswaarde van het landschap. De aanwezigheid van koeltorens op basis van 
natuurlijke ventilatie, die qua vorm en volume sterk typerend zijn, kan een vermindering 
van de belevingswaarde van het landschap in de omgeving van deze installaties tot 
gevolg hebben.  

Installaties die aan de rand van het industriegebied voorkomen, zorgen ook voor een 
landschappelijke impact, maar aangezien kan aangenomen worden dat de inplanting 
conform de landschapsvoorwaarden is en aangezien industriegebieden geen bijzondere 
landschappelijke waarden hebben (ix), kan besloten worden dat de impact van deze 
vormen van elektriciteitsvoorziening gering tot matig significant zijn voor de discipline 
landschap.  

 

10.2 Beschrijving van het referentiescenario 

Net zoals in de huidige toestand, zal er in het referentiescenario voor de impact op 
landschap een onderscheid zijn tussen de impact van installaties die zich in de open 
ruimte bevinden, in een industriële omgeving of in een niet-industriële omgeving en die al 
dan niet van op grote afstand zichtbaar zijn.  

Voor de bouw van nieuwe installaties en/of uitbreiding van bestaande installaties in 
industriële omgeving, die bovendien niet van op een grote afstand zichtbaar zijn, wordt 
net zoals in de huidige toestand aangenomen dat de impact op het landschap ten 
gevolge van deze installaties gering significant is. 

Wat betreft de windturbineparken, is het zo dat er momenteel nog maar weinig kennis is 
over de beleving van de nieuwe generatie windturbines. Terwijl de huidige ashoogte van 
windturbines tussen de 70 en 108 meter ligt, worden voor de nieuwe generatie 
windturbines ashoogten van 120 meter voorzien, waardoor deze objecten tot op een 
grotere afstand zichtbaar zullen zijn, wat de landschapsbeleving, de structuur-kenmerken 
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en landschapsecologische waarden van het landschap in hogere mate kan verstoren. 
Omgevingswetenschappers stellen dat windturbines die 100 meter of hoger zijn 
'schaalverwarring' veroorzaken, omdat de waarnemer de afstand en de hoogte niet goed 
in kan schatten. Anderzijds wordt vermeld dat grotere windturbines een voordeel voor het 
landschap hebben, aangezien ze een lagere rotatiesnelheid hebben en daardoor minder 
opvallen dan snel(ler) bewegende objecten in het landschap. 

De tolerantie voor ‘storende elementen’ verschilt ook per landschapstype. Hiermee kan 
rekening gehouden worden bij de inplanting van nieuwe windturbines en 
windturbineparken. Hoe opener het landschap, hoe groter de afstand tussen 
windturbineparken moet zijn om interferentie en cumulatie te voorkomen. Verder mogen 
niet in elk gebied windparken ontworpen worden. Gebieden met veel woongebieden en 
cultuurhistorische waarde worden meestal uitgesloten. 

In het windplan Vlaanderen worden mogelijke inplantingvoorwaarden voor windturbines 
in Vlaanderen weergegeven. Naast netinpassingen, wordt hierbij rekening gehouden met 
onder meer windaanbod, plaatsconfiguraties en landschappelijke inpassing (x). 

Op de gewestplannen wordt aangeduid welke locaties in aanmerking komen voor het 
inplanten van nieuwe windturbineparken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
vier verschillende klassen, elk met een eigen prioriteit wat betreft de toepassing van 
windenergie. Volgende klassen worden onderscheiden: 

• Klasse 0, basiskleur rood, paars, beige: gebieden die niet in aanmerking komen voor 
de toepassing van windenergie en dus worden uitgesloten (bvb. woongebieden, 
natuurgebieden, beschermde landschappen) 

• Klasse 1, basiskleur groen: gebieden die zeker in aanmerking komen voor 
windenergie, met hoogste prioriteit (bvb. industriegebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut) 

• Klasse 2, basiskleur geel: gebieden die ook in aanmerking komen voor windenergie, 
maar waar toch eerder een beperking kan optreden dan voor de gebieden met 
prioriteit 1 (bvb. agrarische gebieden, recreatiegebieden) 

• Klasse 3, basiskleur oranje: gebieden waar de toepassing van windenergie eventueel 
kan, mits een goede afweging met de andere, belangrijkere functies van het gebied 
(bvb. landschappelijk waardevolle agrarische gebieden) (xi). 

Ook in Wallonië is er een referentiekader voor de inplanting van windturbines en 
windturbineparken. Meer bepaald gebruiken de administraties inplantingcriteria, 
gekoppeld aan uitsluitingzones (xii,xiii). Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het Waals 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium6 en bevat de visie van de 
Waalse overheid met betrekking tot een coherente en uniforme ruimtelijke ordening, 
specifiek in het kader van de inplanting van windturbineparken. 

Voor de aanleg van nieuwe windturbineparken op zee geldt dat de aanwezigheid van een 
windturbinepark op zee op een afstand van meer dan 25 km tot de kustlijn, geen 
significant effect zal hebben op de landschappelijke kenmerken van de omgeving. Indien 
de windturbineparken op een kleinere afstand worden ingeplant, zal dit effect wel groter 
worden, maar dit laatste is op dit ogenblik weinig waarschijnlijk. 

In het referentiescenario worden geen nieuwe waterkrachtcentrales voorzien, zodat ook 
niet met een bijkomende landschappelijke impact rekening moet gehouden worden. 

In vergelijking met de huidige toestand, neemt het aandeel hernieuwbare energiebronnen 
in het referentiescenario toe. Zoals hierboven toegelicht veroorzaken vooral de on-shore 
windturbines een mogelijks significante impact op het landschap. Er kan dus 

                                                      
6 Code Wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine 
(CWATUP) 
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geconcludeerd worden dat de impact op landschap in het referentiescenario aanzienlijker 
zal zijn dan in de huidige toestand. 

 

10.3 Wijzigingen voor de verschillende scenario’s 

In de plansituatie wordt de impact op landschap ten gevolge van de verschillende 
scenario’s voornamelijk bepaald door het bouwen van nieuwe on-shore windturbines en 
windturbineparken, wat een invloed heeft op de perceptieve, landschapsecologische 
en/of structuurkenmerken van het landschap. De bouw van waterkrachtcentrales kan 
buiten beschouwing gelaten worden bij de impactbepaling, aangezien de voorziene 
capaciteit in alle scenario’s en de productie van elektriciteit uit waterkrachtcentrales in 
alle scenario’s gelijk is (355-356 GWh) (zie Figuur 10-1).  

In onderstaande figuur wordt voor 2020 een overzicht gegeven van de geproduceerde 
energie (GWh) op basis van hernieuwbare energiebronnen en dit voor het 
referentiescenario en de alternatieve scenario’s. 
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Figuur 10-1: Geproduceerde energie (GWh) op basis van hernieuwbare energiebronnen: 
referentiescenario en alternatieve scenario’s, 2020. 

Bron: Ontwerp van studie over perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 (i) 
FV = fotovoltaïsche zonnecellen 
N.B.: De term biomassa omvat de eigenlijke biomassa en de afvalstoffen waarbij stortgas wordt gerekend. 

 

10.4 Beoordeling van de effecten 

Op basis van bovenstaande figuur en het feit dat vooral de impact van on-shore 
windenergie als relevant wordt beschouwd, kan geconcludeerd worden dat de impact 
naar landschap voor het referentiescenario en het scenario BaseNuc gelijkaardig is en 
net iets belangrijker is dan voor het scenario LoGro. De impact naar landschap van de 
scenario’s HiGro en BaseHiCV is belangrijker dan die van het referentiescenario en is 
voor het scenario Base HiCV aanzienlijker dan voor het scenario HiGro. 
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Hierbij werd uitgegaan van de hypothese dat geen concessies voor off-shore wind-
turbineparken zullen worden toegekend voor locaties op korte afstand van de kust (< 20 
km). 

Naast de landschappelijke impact van windturbines is ook de impact van schoorstenen 
en koeltorenpluimen belangrijk. In dit stadium van plan-MER zijn er echter geen 
gegevens beschikbaar over aantal en type installaties en kan voor dit aspect daarom 
geen vergelijking gemaakt worden tussen scenario’s. 

 

10.5 Voorstel van milderende maatregelen 

Of de bouw van nieuwe thermische productie-eenheden of uitbreiding van bestaande 
installaties al dan niet een negatieve impact zal veroorzaken op de visuele perceptie van 
het landschap, zal afhankelijk zijn van project tot project en zal dus in detail bestudeerd 
worden op projectniveau. In het kader van een project-MER dient de eventuele 
landschappelijke impact van de koeltoren en koeltorenpluim mee bekeken te worden bij 
de eventuele evaluatie van alternatieven voor de koeling (type koeltorens, …).  

Voor de inplanting van een windturbinepark is het noodzakelijk om een gedegen 
landschapsontwerp te voorzien. 

 

11 Aanrijking van de oppervlaktewaterkolom 

11.1 Beschrijving van de actuele situatie van het milieu 

Uit het oppervlaktewatermeetnet van het Vlaamse Gewest (Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM)) werd in 2006 geconcludeerd dat als alle beschikbare kwaliteitsparameters samen 
per meetplaats getoetst worden (dat aantal verschilt sterk van meetplaats tot meetplaats), 
er slechts enkele tientallen meetplaatsen blijken te voldoen aan de gecombineerde 
basiskwaliteitsnormen voor fysische en chemische parameters. Ondanks de gunstige 
evolutie in het voorbije anderhalf decennium is er zeer weinig oppervlaktewater in 
Vlaanderen waar de fysisch-chemische waterkwaliteit in al haar (onderzochte) aspecten 
goed is.  

De kwaliteitsverbetering, die zich over de voorbije 10 – 15 jaar heeft voorgedaan, is 
duidelijk merkbaar en soms voelbaar tot in de hoofdloop (bv. in het Demerbekken), maar 
die verbetering leidt nog niet tot het halen van de normen(xiv, xxi).  

In Brussel wordt de waterkwaliteit opgevolgd door Leefmilieu Brussel (BIM), die besluit 
dat de biologische en fysisch-chemische kwaliteit van de Zenne tamelijk slecht is. Het 
huishoudelijk afvalwater van Brussel, dat tot voor kort nog ongezuiverd in de rivier 
geloosd werd, wordt sinds maart 2007 behandeld in een nieuwe waterzuiverings-
installatie, waardoor de kwaliteit van het rivierwater duidelijk verbetert, in die mate dat er 
zelfs terug vis in de Zenne wordt waargenomen. 

De kwaliteit van het kanaalwater in Brussel is middelmatig: het kanaalslib zorgt voor een 
sterke verontreiniging en de fysisch-chemische kwaliteit van het water is al erg slecht op 
het punt waar dit het Gewest binnenstroomt. Het kanaalwater ondergaat verdere 
vervuiling in het Brusselse Gewest (accidentele lozingen op de kade, belangrijke 
instroom van Zennewater bij onweer). De kwaliteit zou moeten verbeteren aangezien de 
collector van de Drootbeek niet langer in het Kanaal wordt geloosd maar wordt omgeleid 
naar het noordelijke zuiveringsstation.  

De biologische kwaliteit van het water van de Woluwe is bemoedigend. 

In Wallonië worden meer dan 400 micropolluenten van organische en anorganische 
oorsprong onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater 
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goed is voor rivieren ten zuiden van de Samber en Maas. Ten noorden hiervan is de 
rivierkwaliteit minder goed (Zenne, Samber, la Haine, l’Espierre en de Schelde). Helaas 
doorkruisen meer en meer rivieren verstedelijkt en geïndustrialiseerd gebied of passeren 
ze langs gebieden waar aan intensieve landbouw wordt gedaan, waardoor de kwaliteit 
degradeert. De normen voor polyaromatische koolwaterstoffen, organochloor pesticides, 
BOD5, ammoniakale stikstof, totale fosfor en nitrieten worden op veel locaties 
overschreden (xv). Verder wordt opgemerkt dat de Europese Directieve in verband met 
opvang en zuivering van huishoudelijk afvalwater (91/271/CEE) in Wallonië niet volledig 
wordt geïmplementeerd. De Waalse overheid heeft wel verschillende hulpmiddelen 
ingezet (reglementen, plannen, financiën), om opvang en behandeling van gebruikt water 
te versnellen. Wat betreft verzuring van oppervlaktewater, wordt de laatste 10 jaren een 
verbetering geconstateerd. Dit is echter vooral een gevolg van internationale reductie-
inspanningen naar verzurende polluenten (xvi).  

De doelstellingen van de kaderrichtlijn Water halen in 2015 is een zeer ambitieuze 
uitdaging voor België. 

 

11.1.1 Actuele emissiesituatie 

11.1.1.1 Inleiding 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de actuele emissies van verontreinigende 
stoffen naar oppervlaktewater als gevolg van de werking van het bestaande 
productiepark. 

Met betrekking tot de emissies naar oppervlaktewater dient met volgende bronnen 
rekening te worden gehouden: 

• Mogelijks verontreinigd hemelwater: Water dat neerkomt ter hoogte van de installaties 
zelf, van opslagtanks voor vloeibare brandstoffen of chemicaliën of van opslag van 
vaste brandstoffen kan bij het afvloeien bepaalde polluenten hebben opgenomen en 
aldus een bijdrage leveren tot de verontreiniging van de ontvangende waterloop. Dit 
mogelijks verontreinigd hemelwater ondergaat in de meeste gevallen een behandeling 
(bezinking, koolwaterstofafscheider, zandfilter, …) alvorens te worden geloosd, zodat 
de bijdrage via deze weg heel beperkt is. 

• Procesafvalwater: Hieronder wordt de spui van de ketelwatervoedingsbereiding, de 
ketelspui en het water afkomstig van reiniging (alle types thermische centrales) en het 
water afkomstig van de koeling van de assen en het water afkomstig van de eventueel 
aanwezige natte rookgasreiniging (productie-eenheden op vaste brandstoffen) 
gerekend. In wat volgt zal een overzicht gegeven worden van de mogelijke polluenten 
die in de verschillende waterstromen aanwezig kunnen zijn. Spuistromen (ketelwater-
bereiding en ketelspui) en water afkomstig van reiniging wordt meestal niet 
behandeld, hoewel de ketelspui dikwijls naar de ketelwaterbereiding wordt 
gerecycleerd. De afvalwaterstromen afkomstig van het koelen van de assen en van de 
natte rookgasreiniging ondergaan meestal wel een zuivering alvorens te worden 
geloosd. 

• Koelwater: Koelwater is in hoofdzaak thermisch belast (zie hoofdstuk 12), maar door 
de toevoeging van additieven dient ook met een mogelijke lozing van polluenten 
rekening gehouden te worden. 

 

11.1.1.2 Waterverbruik 

De Vlaamse elektriciteit- en gassector hebben in 2005 samen 2400 miljoen m³ 
oppervlaktewater onttrokken om te gebruiken als koelwater (xvii). Voor koeltorens met een 
open circuit kan worden aangenomen dat hiervan 2,5% verdampt. 
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Volgens het milieurapport van Electrabel gebruikten haar productie-eenheden in heel 
België in 2004 ongeveer 3,72 miljoen m³ water (excl. koelwater), waarvan 0,40 miljoen m³ 
oppervlaktewater, 1,23 miljoen m³ grondwater en 2,09 miljoen m³ leidingwater. Dit 
(overig) watergebruik bedroeg in 2003 nog 4,04 miljoen m³. Het activiteitenverslag 2006 
vermeldt een watergebruik voor ‘industriële processen’ van 3,64 miljoen m³ in 2006 en 
3,51 miljoen m³ in 2005 voor heel België. De kerncentrale van Doel gebruikte in 2001 
ongeveer 481.000 m³ water (exclusief koelwater), in 2006 was dit nog slechts 161.000 m³ 
(xvii).  

Overeenkomstig het MIRA achtergronddocument Energie kan uitgegaan worden van 
ongeveer 50 m³ waterverbruik (ander dan koelwater) per geproduceerde GWh (xvii). Een 
dergelijk cijfer voor het waterverbruik (ander dan koelwater) wordt ook door Electrabel 
opgegeven in het milieurapport. 

 

11.1.1.3 Afvalwaterlozing 

Wat betreft de lozing van afvalwater, kan gesteld worden dat het bedrijfsafvalwater van 
elektriciteitscentrales normaliter weinig verontreinigd is. De belangrijkste bronnen van 
procesafvalwater, die in alle thermische centrales voorkomen, zijn de spui van ketel-
voedingswaterbereiding, de ketelspui en de spui van het koelwatersysteem. Voor 
thermische centrales op vaste brandstoffen komt hier eventueel nog het afvalwater van 
de assenkoeling en van de rookgasreiniging bij (indien een natte RGR gebruikt wordt). 

De ketelspui bevat chemicaliën die bij de behandeling van het ketelwater worden gebruikt 
om corrosie en afzettingen (van kalk, ijzer, mangaan, slijm, vuil, enz.) te vermijden. 
Hiertoe worden zuurstofbinders zoals sulfiet (bisulfiet), hydrochinon, ascorbinezuur, 
hydroxylamine en carbohydrazide gedoseerd om de resterende zuurstof na de 
ontgassing uit het ketelwater te verwijderen. Om de laatste sporen hardheid in het 
suppletiewater te verwijderen gebruikt men kalkstabilisatoren zoals fosfaatproducten, 
fosfonaatproducten, of “all-polymer” behandelingen. Tot slot  worden neutraliserende 
amines (in enkele gevallen ammoniak) en/of filmvormende amines toegevoegd aan de 
stoom om zuurcorrosie te vermijden. Hydroxylamine, carbohydrazide en de amines 
dragen bij tot de aanwezigheid van (totaal) stiktof in het afvalwater; de fosfaten en 
organische fosfaatverbindingen tot de aanwezigheid van (totaal) fosfor. De meeste van 
deze chemicaliën dragen ook bij aan de CZV-vuillast van het bedrijfsafvalwater.  

Lozingen van chloor hebben mogelijk als oorzaak het gebruik van zoutzuur (HCl) voor de 
regeneratie van ionenwisselaars, indien deze technologie gekozen is voor de ketelwater-
bereiding.  

Een andere bron van bedrijfsafvalwater is het water dat wordt gebruikt om de 
stoomleidingen te reinigen. Dit waswater kan bepaalde chemische additieven bevatten 
voor het verwijderen van de (kalksteen)afzettingen en andere verontreinigingen. 
Aangezien het reinigen van stoomleidingen vooral belangrijk is vóór de eerste 
ingebruikname en bij belangrijke wijzigingen aan leidingen, maar minder van belang is bij 
normale exploitatie, kan dit effect als minimaal beschouwd worden. 

Typisch voor een kerncentrale is de lozing van boor. Boorzuur wordt toegevoegd aan de 
primaire kring om de reactiviteit van de kern te controleren. De boorconcentratie moet 
hoog zijn bij het toevoegen van nieuwe splijtstof, maar moet afnemen naarmate de 
splijtstof verarmt. Hiertoe wordt zuiver water toegevoegd aan de primaire kring en wordt 
boorhoudend water verdrongen. De kerncentrale van Doel (her)gebruikt een deel van dat 
boorhoudend water voor een andere reactor (waar de splijtstof zich op een ander tijdstip 
van zijn levenscyclus bevindt). 

Het koelwater wordt behandeld, niet enkel om corrosie en kalkafzettingen of andere 
vervuiling van anorganische aard te vermijden, maar ook om de microbiologische groei 
van bacteriën, algen, schimmels en gisten op metaalwanden, koeltorenpaketten, warmte-
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wisselaars en leidingsystemen te bestrijden, en om de groei van organismen zoals 
Legionella of Naegleria te beperken. Oxiderende biociden zoals chloorbleekloog (NaOCl), 
al dan niet in combinatie met natriumbromide (NaBr), of 1-broom-3-chloor-5,5-dimethyl-
hydantoïne kunnen aanleiding geven tot lozingen van chloor. Samen met oxyderende 
biociden, op basis van DBNPA (2,2 dibroom-3-nitrilo-propion-amide), glutaar-aldehyde 
(C5H8O2), isothiazoline of quarternaire ammoniumzouten (‘quats’) dragen ze bij tot de 
CZV-vuillast. Tot slot wordt opgemerkt dat, indien oppervlaktewater wordt gebruikt als 
koelwater, de ingenomen vuilvracht steeds in mindering wordt gebracht te worden bij de 
bepaling van de geloosde vrachten. 

De geloosde hoeveelheid afvalwater door de sector ‘elektriciteit- en gasbedrijven’ 
bedroeg voor Vlaanderen in 2006 6,475 miljoen m³. Voor Wallonië en Brussel zijn deze 
gegevens niet publiek beschikbaar. Verder zijn er ook geen gegevens over hoeveelheden 
(actief) chloor, sulfaat of boor geloosd door de elektriciteitscentrales. 

De lozingen van metalen via het procesafvalwater is sterk afhankelijk van de 
samenstelling van de gebruikte steenkool (kolencentrales) of andere vaste brandstof en 
de gekozen techniek voor rookgasreiniging. Andere productie-eenheden lozen normaliter 
zeer weinig metalen, met uitzondering van chroom, dat in kerncentrales wordt gebruikt 
voor de behandeling van specifieke waterkringen en het spuiwater van de stoomketels, 
dat metalen zoals koper, ijzer en nikkel in lage concentraties bevat. 

In Tabel 11-1 wordt een overzicht gegeven van de lozingen van verschillende polluenten 
naar oppervlaktewater afkomstig van de elektriciteitsproductie. 

 

Tabel 11-1: Lozingen naar oppervlaktewater afkomstig van de elektriciteitsproductie 

Polluent Lozing Bron 

CZV 146.959 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

BZV5 3.146 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

TOC 350 ton België – Stookinstallaties > 50 MW, 2004 

Zwevende stoffen 167.532 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

Ntot 43.999 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

Ptot 1.970 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

Chloride 786,9 ton Vlaanderen – data 6 individuele bedrijven, 2006 

B 11,18 ton Vlaanderen – data 2 individuele bedrijven, 2006 

9,5 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 As 

10 kg België – Stookinstallaties > 50 MW, 2004 

Cd 13 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

Cr 16,9 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

Cu 63,2 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

Hg 0,9 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

Ni 16,8 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 
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Pb 31,6 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 

434,9 kg Vlaanderen – sector ‘Electriciteit, warmte en gas’, 2006 Zn  

120 kg België – Stookinstallaties > 50 MW, 2004 

 

De lozingen van radioactieve verbindingen naar oppervlaktewater in 2006 voor de 
kerncentrale van Doel bedroegen respectievelijk: 

• 46.100 GBq tritium (vergund: 103.600 GBq) 

• 1,7 GBq overige (o.a. I131) (vergund: 1.480 GBq) 

 

Op basis van gegevens van VMM en SPW blijken in Vlaanderen en Wallonië in 2005 in 
totaal volgende vrachten in het oppervlaktewater geloosd (Tabel 11-2). Uit de vergelijking 
van de waarden in Tabel 11-1 met de waarden Tabel 11-2, blijkt de bijdrage van de 
afvalwaterlozingen uit de elektriciteitssector tot de totale lozingen naar water in de 
huidige toestand heel beperkt te zijn. 

 

Tabel 11-2: Totale lozingen naar water voor Vlaanderen en Wallonië in 2005 (ton/jaar) 

 Vlaanderen Wallonië Totaal 

COD 28.000 20.220 48.220 

Totaal N 3.200 1.367 4.567 

Totaal P 400 559 959 

Zn 180,5 49,7 230,2 

Metalen* 114,3 57,6 171,3 

* ‘Overige metalen’ voor Wallonië ; As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni en Pb voor Vlaanderen 

 

11.2 Wijzigingen voor het referentie- en de verschillende scenario’s 

Op basis van data uit de BREF grote stookinstallaties en MER’s van individuele 
installaties werd een inschatting gemaakt van het specifieke debiet ((m³/h)/MWth) van en 
de concentratie (mg/l) in procesafvalwater voor productie-eenheden op verschillende 
types brandstoffen. Uit de combinatie van deze met de inschatting van het geïnstalleerd 
vermogen per type productie-eenheid voor het referentiescenario en de verschillende 
scenario’s werd aldus een inschatting gemaakt van de totaal geloosde vrachten naar 
oppervlaktewater via het procesafvalwater (Tabel 11-3). 
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Tabel 11-3: Lozingen naar oppervlaktewater voor het referentie- en de verschillende 
scenario’s (2020) 

  Referentie-
situatie 

Base_Nuc HiCV LoGro HiGro 

CZV kg/jaar 483.110 483.795 405.137 428.459 497.057 

BZV kg/jaar 108.072 107.636 91.109 95.126 108.896 

Zwevende stoffen kg/jaar 163.672 164.370 141.131 143.536 171.725 

Ptot kg/jaar 5.713 5.683 6.240 4.290 6.234 

Ntot kg/jaar 474.324 482.117 417.496 416.226 524.832 

Chloride kg/jaar 7.790.699 7.736.987 7.862.602 6.173.100 8.216.864 

Sulfaat kg/jaar 21.445.240 21.590.256 19.167.143 18.502.181 22.964.428 

Fluoride kg/jaar 101.825 101.512 99.946 82.446 108.024 

As kg/jaar 93 92 98 71 99 

Cd kg/jaar 60 60 60 49 63 

Cr kg/jaar 438 442 379 385 468 

Cu kg/jaar 658 659 694 511 727 

Hg kg/jaar 40 40 35 35 42 

Ni kg/jaar 467 467 441 388 498 

Pb kg/jaar 470 474 417 407 504 

Zn kg/jaar 965 964 968 772 1.038 

Fe kg/jaar 4.305 4.262 5.069 3.027 4.740 

 

11.3 Beoordeling van de effecten 

Voor de toekomstige vrachten naar oppervlaktewater is er weinig onderscheid tussen de 
verschillende scenario’s. Voor de scenario’s HiCV en LoGro worden wel de laagste 
vrachten naar oppervlaktewater bekomen, als gevolg van de hogere netto import en het 
lagere aandeel netto productie uit steenkool in deze beide scenario’s. Opnieuw dient 
gesteld te worden dat als gevolg van de netto import zich eveneens emissies naar water 
in het buitenland kunnen voordoen maar dat deze hier niet in rekening kunnen gebracht 
worden. 

Rekening houdend met het feit dat grootschalige klassieke productie hoofdzakelijk in de 
omgeving van grotere waterlopen zal gelocaliseerd worden, werd de impact van de lozing 
van bedrijfsafvalwater door 2 types klassieke productie (steenkool- en STEG-centrale) 
geëvalueerd t.o.v. de huidige waterkwaliteit voor 4 representatieve waterlopen, nl. de 
Schelde, de Maas, het Albertkanaal en het Kanaal Gent-Oostende Voor elk van de 
waterlopen werd de bijdrage berekend t.o.v. het 90-percentieldebiet. 
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Schelde – ter hoogte van Zandvliet, grens Doel (meetplaats nr. 154100) 

Het 90-percentieldebiet in de Schelde bedraagt 150 m³/s. 

Indien de bijdrage van het geloosde effluent voor een steenkoolcentrale resp. STEG 
wordt bepaald op basis van de reële vrachten in de Schelde, blijkt dat er voor geen 
enkele parameter een bijdrage waargenomen wordt die hoger is dan 0,06%. Gezien de 
bijdrage voor elke parameter steeds minder bedraagt dan 1% wordt deze als gering of 
niet significant beoordeeld. 

 

Maas – ter hoogte van Maaseik (meetpunt nr. 122100) 

Het 90-percentieldebiet in de Maas ter hoogte van Maaseik bedraagt 28 m³/s. 

Noch het effluent van een steenkoolcentrale noch dat van een STEG-centrale 
veroorzaakt een significante bijdrage t.o.v. de huidige kwaliteit van de Maas in het 
meetpunt. Enkel voor de parameter sulfaat bedraagt de bijdrage meer dan 1% in het 
geval van een steenkoolcentrale. Voor een STEG-centrale wordt de hoogste bijdrage 
t.o.v. de huidige waterkwaliteit veroorzaakt door de parameter chloride (0,67%). 

 

Albertkanaal – ter hoogte van Oelegem (meetplaats nr. 810100) 

Het 90-percentieldebiet in het Albertkanaal bedraagt 7,2 m³/s. 

De bijdrage, bepaald op basis van de reële vrachten in het Albertkanaal, die wordt 
veroorzaakt door de lozing van afvalwater afkomstig van een steenkoolcentrale is 
belangrijk voor sulfaat (4,79%). Voor enkele andere parameters zoals BZV, chloride en 
nikkel bedraagt de bijdrage eveneens meer dan 1% t.o.v. de actuele kwaliteit in het 
Albertkanaal. De bijdrage voor de overige polluenten is steeds minder dan 1% en 
bijgevolg niet significant. 

De bijdrage die wordt veroorzaakt door de lozing van het effluent van een STEG-centrale, 
bedraagt meer dan 1% t.o.v. de actuele oppervlaktewaterkwaliteit van het kanaal voor de 
parameters sulfaat, koper en chloride. De bijdrage voor de overige polluenten is gering 
en niet significant. 

 

Kanaal Gent-Oostende – ter hoogte van Varsenare (meetplaats nr. 771500) 

Het 90-percentieldebiet in het kanaal Gent-Oostende bedraagt 2,2 m³/s 

Het effluent van een steenkoolcentrale levert een significante bijdrage voor de 
parameters cadmium (8-19%), chloride (0,8–1,3%) chroom (3-5%) en vanadium (8-11%) 
t.o.v. de actuele waterkwaliteit van het kanaal. Andere polluenten zoals BZV, CZV, Cu, 
Ni, Pb leveren een bijdrage die meer dan 1% t.o.v. de huidige waterkwaliteit, maar deze 
wordt als niet significant beoordeeld. 

De lozing van het afvalwater afkomstig van een STEG-centrale levert een significante 
bijdrage t.o.v. de huidige waterkwaliteit voor de parameters cadmium (5-12%) en koper 
(5,5 – 6%). De lozing aan chloriden is eveneens significant. De lozing van de parameters 
arseen, chroom, nikkel, lood en zink leveren een geringe en niet significante bijdrage van 
meer dan 1%. 

 

Uit deze analyse volgt dat voornamelijk bij de kleinere waterlopen met lagere debieten 
een impact kan zijn van de lozing van afvalwater van klassieke thermische centrales op 
de waterkwaliteit. Deze impact is hoger voor een kolencentrale dan voor een STEG.  
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11.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Vooral bij centrales, waarvan het afvalwater geloosd wordt op kleinere waterlopen, dient 
bij het verlenen van de vergunning de impact op de waterkwaliteit mee beoordeeld te 
worden. 

 

12 Wijziging in watertemperatuur oppervlaktewater 

12.1 Beschrijving huidige situatie 

Elektriciteitscentrales kunnen oppervlaktewater als koelwater gebruiken. Dit koelwater 
wordt na gebruik weer geloosd in rivieren of in zee en heeft dan een temperatuur die 
hoger is dan die van het ontvangende water. De gemiddelde temperatuursstijging in de 
huidige situatie bedraagt 6,5°C (xviii). Niettemin zijn er voor bepaalde centrales (alle 
productie-eenheden van een site samengenomen) soms strengere eisen in de 
milieuvergunning opgenomen. Zo is er voor de centrale van Tihange een beperking van 
de totale temperatuurstijging van 5°C, aangevuld met een maximale temperatuur voor het 
gehele Maaswater. Dat betekent dat de productie van Tihange beperkt kan worden als 
het Maaswater al te warm is. 

 

12.2 Beoordeling van de effecten 

Op basis van data uit de BREF grote stookinstallaties en MER’s van individuele 
installaties werd een inschatting gemaakt van het specifieke koelwaterdebiet van een 
steenkoolcentrale (800 MWe) en een STEG-centrale (400 MWe) anderzijds. Vervolgens 
werd voor elk type een inschatting gemaakt van de thermische vracht naar het 
oppervlaktewater, voor een centrale met natte koeltorens resp. hybride koeling (Tabel 
12-1). 

  

Tabel 12-1: Overzicht karakteristieken koelwater (BREF document Cooling systems) 

Debiet natte koeltoren 3600 m³/uur
Debiet hybride koeltoren 900 m³/uur

Debiet natte koeltoren 1400 m³/uur
Debiet hybride koeltoren 350 m³/uur

Temperatuursverschil koelwater uit-in 6,5 °C

Steenkoolcentrale

STEG-centrale

 
 

In wat volgt wordt de impact van de koelwaterlozing nagegaan voor de 4 representatieve 
waterlopen, die ook bij de beoordeling van de waterkwaliteit werden bekeken: de 
Schelde, de Maas, het Albertkanaal en het Kanaal Gent-Oostende. 

 

Schelde – ter hoogte van Zandvliet, grens Doel (meetplaats nr. 154100) 

Voor het temperatuurprofiel van de Schelde worden de meetwaarden (temperatuur) voor 
de periode 2004-2008 in rekening gebracht voor de bepaling van het gemiddelde en de 
standaardafwijking (zie Figuur 12-1). Deze figuur geeft het temperatuurprofiel weer na het 
in rekening brengen van de thermische vracht door lozing van koelwater in de 
verschillende situaties. De toename van de watertemperatuur na menging van het koel-
water veroorzaakt geen waarneembaar effect op het huidige temperatuursverloop.  
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Figuur 12-1: Temperatuurprofiel van de Schelde: gemiddelde meetwaarde en 
standaardafwijking zonder menging (periode 2004-2008) en na menging voor 2 types 
centrales (steenkool (SKC) en STEG-centrale) en voor 2 types koeling (nat en hybride 
koeltoren) (de curven voor gemiddelde meetwaarden 2004-2008, SKC (hybride koeling 
en natte koeling) en STEG (natte koeltoren en hybride koeling) overlappen elkaar). 

 

Maas – ter hoogte van Maaseik (meetpunt nr. 122100) 

Figuur 12-2 geeft het temperatuurprofiel van de Maas ter hoogte van Maaseik, op basis 
van het gemiddelde van de meetwaarden voor de periode 2004-2008.  

De thermische vracht afkomstig van de koeling heeft geen merkbare impact op de 
watertemperatuur van de Maas. De resulterende watertemperatuur van de Maas na 
menging met koelwater valt binnen de standaardafwijking op de gemiddelde 
meetwaarden. 

 

Albertkanaal – ter hoogte van Oelegem (meetplaats nr. 810100) 

Figuur 12-3 geeft het temperatuurprofiel van het Albertkanaal in de huidige situatie 
(gemiddelde en standaardafwijking voor de meetwaarden in de periode 2003-2008). 
Tevens wordt de watertemperatuur berekend na menging met koelwater afkomstig van 
natte en hybride koeling, telkens voor een steenkool- en een STEG-centrale. Hoewel in 
dit geval een impact op de watertemperatuur merkbaar is, blijft de watertemperatuur na 
menging met koelwater binnen de standaardafwijking op de gemiddelde meetwaarde 
voor de periode 2004 – 2008. 

Er wordt een lichte verhoging verwacht van de watertemperatuur t.o.v. de gemiddelde 
meetwaarde. Het temperatuurseffect is het grootst bij gebruik van natte koeling voor een 
steenkoolcentrale (gemiddelde stijging van de watertemperatuur met 0,9°C) en het kleinst 
bij een STEG-centrale met hybride koeling (gemiddelde stijging van de watertemperatuur 
met 0,09°C). 
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Figuur 12-2: Temperatuurprofiel van de Maas: gemiddelde meetwaarde en 
standaardafwijking zonder menging (periode 2004-2008) en na menging voor 2 types 
centrales (steenkool (SKC) en STEG-centrale) en voor 2 types koeling (nat en hybride 
koeltoren). 
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Figuur 12-3: Temperatuurprofiel van het Albertkanaal: gemiddelde meetwaarde en 
standaardafwijking zonder menging (periode 2003-2008) en na menging voor 2 types 
centrales (steenkool (SKC) en STEG-centrale) en voor 2 types koeling (nat en hybride 
koeltoren) 
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Kanaal Gent-Oostende – ter hoogte van Varsenare (meetplaats nr. 771500) 

Het temperatuurprofiel van het kanaal Gent-Oostende en de watertemperatuur na 
menging met koelwater in de 4 hoger beschreven situaties wordt weergegeven in Figuur 
12-4.  

Uit de berekeningen volgt een duidelijke impact van de koelwaterlozing in het geval van 
een steenkoolcentrale (natte zowel als hybride koeltoren), waardoor de watertemperatuur 
na lozing en volledige menging hoger wordt dat de standaardafwijking van de normale 
spreiding op de watertemperatuur. Voor een STEG centrale wordt ook nog een duidelijke 
impact op de watertemperatuur vastgesteld, hoewel deze impact binnen de standaard-
afwijking van de normale spreiding blijft. 
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Figuur 12-4: Temperatuurprofiel van het kanaal Gent-Oostende: gemiddelde meetwaarde 
en standaardafwijking zonder menging (periode 2004-2008) en na menging voor 2 types 
centrales (steenkool en STEG-centrale) en voor 2 types koeling (natte en hybride 
koeltoren) 

 

De impact die veroorzaakt wordt door de thermische vracht van koelwater is sterk 
afhankelijk van het stromingsdebiet van het ontvangende oppervlaktewater. De 
temperatuur van oppervlaktewateren met een beperkt stromingsdebiet ondergaat na 
menging met koelwater een toename die buiten de natuurlijke variabiliteit valt. 
Steenkoolcentrales veroorzaken, omwille van het hoger geïnstalleerd vermogen waarvan 
werd uitgegaan, en het slechtere rendement, een belangrijker bijdrage op de 
watertemperatuur dan STEG centrales. Hybride koeltorens leveren een kleinere bijdrage 
dan natte koeltorens, omwille van het lagere lozingsdebiet. 

 

12.3 Voorstel van milderende maatregelen 

Bij het verlenen van de vergunning voor eenheden, waarvan het koelwater wordt geloosd 
op waterlopen met een lager debiet, moet de impact van de koelwaterlozing op de 
ontvangende waterloop mee in beschouwing genomen worden. 
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13 Aanrijking waterbodem 

13.1 Beschrijving huidige situatie 

De kwaliteit van de waterbodem in Vlaanderen wordt geëvalueerd volgens de TRIADE-
kwaliteitsbeoordeling, waarbij zowel een fysico-chemische, ecotoxicologische als 
biologische beoordeling wordt geïntegreerd. 

Uit het Jaarrapport Water (xiv) blijkt uit de ecotoxicologische beoordeling dat 22% van de 
onderzochte Vlaamse waterbodems ernstig acuut toxisch voor aquatische organismen. In 
74% van de waterbodems is er een acute of licht acute impact op biota en in 4% geen 
acute impact. Volgens de biologische beoordeling heeft 18% van de meetplaatsen een 
biologisch zeer slechte kwaliteit, terwijl 44% een goede kwaliteit vertoont. De overige 
38% heeft een matige of slechte biologische kwaliteit. 

De fysico-chemische beoordeling omvat onder meer een onderzoek naar de 
aanwezigheid van zware metalen. De meetplaatsen worden ingedeeld in 4 klassen op 
basis van de afwijking die ze vertonen t.o.v. de referentiewaarde7. Het Jaarrapport Water 
geeft aan dat de gehaltes aan arseen, nikkel en chroom op gemiddeld 5% of minder van 
de bemonsterde meetplaatsen afwijkt ten opzichte van de referentietoestand voor deze 
metalen. Voor cadmium, koper, lood en zink is dat gemiddeld 17% van de meetplaatsen 
van het meetnet waterbodems. Kwik wordt het vaakst aangetroffen in concentraties die 
afwijken van de referentiewaarde. De hoogste concentraties aan cadmium worden in de 
kempen gemeten en zijn voornamelijk toe te schrijven aan historische activiteiten. 

Volgens de integrale triadekwaliteitsbeoordeling is 40% van de onderzochte 
meetplaatsen sterk verontreinigd. 58% is licht verontreinigd tot verontreinigd en slechts 
2% is niet verontreinigd (Figuur 13-1). De bekkens van de Leie, de Beneden-Schelde, de 
Gentse Kanalen en het bekken van de Dijle-Zenne zijn het sterkst verontreinigd. De 
meetplaatsen met de beste waterbodemkwaliteit worden gevonden in het bekken van de 
Maas en de Nete. 

Voor Brussel en Wallonië werd geen gelijkaardige informatie gevonden.  

 

 
Figuur 13-1: Procentuele klassenverdeling per bekken (rekening houdend met het aantal 
onderzochte meetplaatsen per bekken) op basis van de triadekwaliteitsbeoordeling (xiv) 

                                                      
7 Deze referentiewaarde werd bepaald uit het geometrisch gemiddelde van 12 streng geselecteerde 
referentiewaterlopen in Vlaanderen 
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13.2 Beoordeling van de effecten 

Op basis van data uit de BREF grote stookinstallaties en MER’s van individuele 
installaties werd een inschatting gemaakt van het specifieke debiet ((m³/h)/MWth) van en 
de concentratie (mg/l) in procesafvalwater voor productie-eenheden op verschillende 
types brandstoffen. Zo werd een inschatting gemaakt van de totaal geloosde vrachten 
naar oppervlaktewater via het procesafvalwater (zie ook hoofdstuk 11.2). 

Vervolgens werd de sedimentconcentratie (na menging van het effluent en de waterloop) 
berekend aan de hand van de concentratie in het oppervlaktewater en met behulp van de 
partitiecoëfficienten (Kd) voor de respectievelijke metalen (xix). Voornamelijk afhankelijk 
van de huidige vracht aan metalen in het oppervlakte-water op de meetplaats, is de 
concentratie in het sediment hoger na menging (Tabel 13-1). 

 

Tabel 13-1: Toename van concentratie in het sediment na menging van het effluent met 
de waterstroom 

Schelde Maas Albertkanaal Kanaal Gent-
Oostende

90-percentiel 
stromingsdebiet (m³/s)

150,00 28,00 7,23 2,19

As t (mg/kg DS) 0,02 0,20 0,24 0,15
Cd t (mg/kg DS) 0,03 0,00 0,00 0,00
Cr t (mg/kg DS) 0,44 0,29 0,30 0,17
Cu t (mg/kg DS) 0,28 0,29 0,34 0,27
Hg t (mg/kg DS) 0,01  -  -  -
Ni t (mg/kg DS) 0,04 0,29 0,20 0,29
Pb t (mg/kg DS) 1,60 0,37 0,37 0,23
Zn t (mg/kg DS) 2,90 5,41 7,84 6,66

Parameter Toename conc. in sediment na menging effluent         
(SKC of STEG)

 
 

Voor 4 representatieve Vlaamse waterlopen, nl. de Schelde, de Maas, het Albertkanaal 
en het Kanaal Gent-Oostende wordt de eventuele aanrijking van de waterbodem door de 
lozing van afvalwater van 2 types elektriciteitscentrales (steenkoolcentrale (SKC) en 
STEG-centrale) bepaald voor een aantal metalen (Zn, Hg, As, Cu, Cr, Cd, Pb, Ni). De 
bijdrage door het effluent van de centrale aan de sedimentconcentratie wordt als 
significant beoordeeld als deze meer dan 5% bedraagt t.o.v. de huidige concentratie van 
het metaal in de waterbodem. Dit laatste enkel indien de mediaan van de meetwaarden 
voor dit metaal in de waterbodem afwijkt van de referentiewaarde (beslissingsdrempel 
klasse 3 van de triadekwaliteitsbeoordeling). 

 

Schelde – ter hoogte van Zandvliet, grens Doel (meetplaats nr. 154100) 

Op deze meetplaats wordt – op basis van de mediaan van de meetwaarden voor de 
periode 2001 – 2007 - een afwijking waargenomen van de referentiewaarde voor kwik. 
Tabel 13-2 geeft aan dat het effluent een belangrijke (meer dan 1%), maar geen 
significante bijdrage levert aan de concentratie van kwik in de waterbodem. 

 

Maas – ter hoogte van Maaseik (meetpunt nr. 122100) 

De meetresultaten voor de periode 2003-2007 op de meetplaats in de Maas geven geen 
afwijking aan ten opzichte van de referentiewaarde (Tabel 13-3). Het effluent geeft geen 
aanleiding tot afwijking van de referentiewaarde voor de beschouwde metalen.  
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Tabel 13-2: Overzicht concentraties en bijdrage in de waterbodem van de Schelde 
Locatie

Kd Beslissingsdrempel 
afwijkende concentratie 

t.o.v. de referentiewaarde

Conc. in 
sediment na 

menging 
effluent (SKC 

of STEG)

Mediaan 
meetwaar-

den

Bijdrage 
(SKC of 
STEG)

l/g mg/kg DS mg/kg DS mg/kg DS min 
(mg/kg 

DS)

max 
(mg/kg 

DS)

%

As t 2,00 69,3 0,02 18,00 16,00 20,00
Cd t 54,50 2,4 0,03 1,80 1,20 2,80
Cr t 55,00 107,1 0,44 57,00 51,00 66,00
Cu t 33,00 50,4 0,28 38,00 24,00 41,00
Hg t 78,00 0,3 0,01 0,5 0,29 0,93 1,38%
Ni t 6,00 69,3 0,04 18,00 15,00 19,00
Pb t 173,00 88,2 1,60 49,00 42,00 59,00
Zn t 45,00 422,1 2,90 210,00 202,00 277,00

Afwijking tov referentiewaarde
Bijdrage conc. in sediment bedraagt meer dan 1%

Parameter Bereik meetwaarden 
periode 2001-2007

Meetplaats nr. 154100 - Schelde t.h.v. Zandvliet

 
 

 

Tabel 13-3: Overzicht concentraties en bijdrage aan de waterbodem in de Maas 
Locatie

Kd Beslissingsdrempel 
afwijkende concentratie 

t.o.v. de referentiewaarde

Conc. in 
sediment na 

menging 
effluent (SKC 

of STEG)

Mediaan 
meetwaar-

den

l/g mg/kg DS mg/kg DS mg/kg DS min 
(mg/kg 

DS)

max 
(mg/kg 

DS)
As t 2,00 69,3 0,20 11 6,9 14
Cd t 54,50 2,4 0,00 2,2 0,97 3,4
Cr t 55,00 107,1 0,29 13 8,8 16
Cu t 33,00 50,4 0,29 17 12 19
Hg t 78,00 0,3  - 0,14 0,04 0,15
Ni t 6,00 69,3 0,29 24 13 29
Pb t 173,00 88,2 0,37 36 31 51
Zn t 45,00 422,1 5,41 278 231 425

Afwijking tov referentiewaarde
Bijdrage conc. in sediment bedraagt meer dan 1%

Parameter
Meetplaats nr. 122100 - Maas t.h.v. Maaseik

Bereik meetwaarden 
periode 2003-2007

 
 

Albertkanaal – ter hoogte van Grobbendonk (meetplaats nr. 816800) 

De metingen van de concentraties aan metalen in de waterbodem ter hoogte van 
Grobbendonk (periode 2003-2007) wijken niet af van de referentiewaarde (Tabel 13-4). 
Het effluent geeft geen aanleiding tot afwijking van de referentiewaarde voor de 
beschouwde metalen. 

 

Kanaal Gent-Oostende – ter hoogte van Varsenare (meetplaats nr. 771500) 

Op de meetplaats in het kanaal Gent-Oostende wordt een afwijking waargenomen van de 
referentiewaarde voor de parameters cadmium, koper, kwik, lood en zink. De bijdrage 
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van het effluent bedraagt meer dan 1% voor de parameter zink; deze bijdrage is 
belangrijk maar niet significant. 

 

Tabel 13-4: Overzicht concentraties en bijdrage aan de waterbodem in het Albertkanaal 
Locatie

Kd Beslissingsdrempel 
afwijkende concentratie 

t.o.v. de referentiewaarde

Conc. in 
sediment na 

menging 
effluent (SKC 

of STEG)

Mediaan 
meetwaar-

den

l/g mg/kg DS mg/kg DS mg/kg DS min 
(mg/kg 

DS)

max 
(mg/kg 

DS)
As t 2,00 69,3 0,24 16,50 15,00 18,00
Cd t 54,50 2,4 0,00 1,06 0,42 1,70
Cr t 55,00 107,1 0,30 62,00 60,00 64,00
Cu t 33,00 50,4 0,34 5,00 5,00 5,00
Hg t 78,00 0,3  - 0,09 0,07 0,10
Ni t 6,00 69,3 0,20 6,20 6,10 6,30
Pb t 173,00 88,2 0,37 16,50 10,00 23,00
Zn t 45,00 422,1 7,84 107,00 71,00 143,00

Afwijking tov referentiewaarde
Bijdrage conc. in sediment bedraagt meer dan 1%

Parameter

Meetplaats nr. 816800 - Albertkanaal t.h.v. 
Grobbendonk

Bereik meetwaarden 
periode 2003-2007

 
 

 

Tabel 13-5: Overzicht concentraties en bijdrage aan de waterbodem in het kanaal Gent-
Oostende 

Locatie

Kd Beslissingsdrempel 
afwijkende concentratie 

t.o.v. de referentiewaarde

Conc. in 
sediment na 

menging 
effluent (SKC 

of STEG)

Mediaan 
meetwaard

en

Bijdrage 
(SKC of 
STEG)

l/g mg/kg DS mg/kg DS mg/kg DS min 
(mg/kg 

DS)

max 
(mg/kg 

DS)

%

As t 2,00 69,3 0,15 20,0 3,00 37,00  -
Cd t 54,50 2,4 0,00 2,4 0,47 4,30 0,73%
Cr t 55,00 107,1 0,17 82,8 8,60 157,00  -
Cu t 33,00 50,4 0,27 72,5 9,90 135,00 0,01%
Hg t 78,00 0,3  - 0,8 0,07 1,50 0,38%
Ni t 6,00 69,3 0,29 13,0 5,00 21,00  -
Pb t 173,00 88,2 0,23 121,0 14,00 228,00 0,19%
Zn t 45,00 422,1 6,66 441,5 129,00 754,00 1,51%

Afwijking tov referentiewaarde
Bijdrage conc. in sediment bedraagt meer dan 1%

Parameter

Meetplaats nr. 771500 - Kanaal Gent-Oostende t.h.v. 
Jabbeke

Bereik meetwaarden 
periode 2003-2007

 
 

De concentraties van de beschouwde metalen in het sediment na menging van het 
effluent van een steenkoolcentrale of een STEG-centrale zijn nagenoeg gelijk. De impact 
is dus onafhankelijk van het type van de centrale. 
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Het effluent van een steenkool- of STEG-centrale levert op de betrokken meetplaatsen 
voor geen enkele parameter een significante bijdrage tot de metaalconcentratie in de 
waterbodem. Voor de parameters zink en kwik kan de bijdrage belangrijk zijn (hoger dan 
1%) op meetplaatsen waar voor deze metalen reeds een afwijking wordt waargenomen 
van de referentiewaarde. 

 

13.3 Voorstel van milderende maatregelen 

Bij de lokalisering van de centrales dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden 
met de huidige kwaliteit van de waterbodem, opdat het effluent geen aanleiding zou 
geven tot afwijking van de referentiewaarde. 

 

14 Aanrijking lucht 

14.1 Beschrijving van de actuele situatie van het milieu 

14.1.1 Actuele luchtkwaliteit 

In 2006 constateerde VMM dat zowel de uurgrenswaarde en de daggrenswaarde voor de 
bescherming van de gezondheid van de mens als de alarmdrempel voor SO2 overal in 
Vlaanderen gerespecteerd werden, behoudens in één meetstation, dat zich bevindt in 
een zuiver industriële omgeving. Voor NO2 werd geconstateerd dat de huidige EU 
grenswaarde en de NO2 alarmdrempel overal gerespecteerd wordt. De ozonoverlast was 
in 2006 vrij belangrijk voor de bevolking en vooral ook voor de gewassen. Ook voor fijn 
stof was de situatie in 2006 minder gunstig. Zo werd de daggrenswaarde van 50 µg/m³ 
voor de bescherming van de gezondheid van de mens in 25 van de 31 meetstations in 
Vlaanderen meer dan 35 keer overschreden. De jaargrenswaarde voor de bescherming 
van de gezondheid van de mens (40 µg/m³) werd op twee (industriële) stations 
overschreden. Ten opzichte van 2005 is het jaargemiddelde in het merendeel van de 
stations gestegen in 2006. Wat betreft CO, kan gesteld worden dat de EU-grenswaarde 
in 2006 in alle meetstations ruim werd gerespecteerd (xx). 

Ook voor Wallonië en Brussel kan gesteld worden dat de luchtkwaliteitsnormen over het 
algemeen gehaald worden, maar dat een bepaald aantal problemen nog te behandelen 
blijven. 

Voor Brussel neemt troposferisch ozon een belangrijke plaats in in de groep van 
zorgwekkende verontreinigende stoffen. Dit ozon overschrijdt regelmatig de drempel 
waarop het een bedreiging vormt voor de gezondheid. Daarnaast wordt ook aandacht 
gevraagd voor rondzwevende stofdeeltjes zoals PM10 en PM2,5. De POP’s (persistente 
organische polluenten zoals pesticiden, policyclische aromatische koolwaterstoffen of 
‘HAP’) zorgen niet voor verontrustende concentraties, maar toch wordt de respectering 
van de normen voor luchtkwaliteit nauwgezet opgevolgd, omdat deze stoffen heel giftig 
zijn en lang aanwezig blijven in het milieu. Voor verontreinigende stoffen met een 
reglementering op Europees niveau wordt een blijvende daling verwachten, met als 
gevolg een nog beter luchtkwaliteitsniveau. Het Brussels Instituut voor het Leefmilieu 
geeft verder ook aan dat CO2 veel aandacht blijft vragen. De toename aan 
energieverbruik voor verwarming, vervoer en industriële activiteiten maakt dat de CO2 
concentraties bovenaan de ranglijst staat, wat betreft kwantiteit (xxi).  

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. Zoals in de andere gewesten, wordt de klimaatverandering, die een 
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gevolg is van verschillende decennia van massieve CO2 uitstoot door de mens, meer en 
meer waarneembaar en zorgwekkend (xxix). 

In Figuur 14-1 wordt een overzicht gegeven van de geïnterpoleerde luchtkwaliteit voor 
het Belgische grondgebied voor de parameter NO2 voor het referentiejaar 2006. 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, …) 
voornamelijk als gevolg van de bijdrage van verkeer. Voor de parameter PM10 wordt in 
Figuur 14-2 een overzicht gegeven van de geïnterpoleerde luchtkwaliteit voor het 
Belgische grondgebied voor het referentiejaar 2006. 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 14-2 
blijkt dat zich over een relevant deel van het Belgische grondgebied 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 14-3. 

 

 
Figuur 14-1: Jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter NO2 (µg/m³) op het 
Belgische grondgebied voor het referentiejaar 2006 
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Figuur 14-2: Jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter PM10 (µg/m³) op het 
Belgische grondgebied voor het referentiejaar 2006 

 

 

 
Figuur 14-3: Aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde van 50 µg/m³ voor PM10 
op het Belgische grondgebied voor het referentiejaar 2006 
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14.1.2 Actuele emissiesituatie 

In Tabel 14-1 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 (8xxii). Anderzijds worden emissies naar lucht weergegeven voor de 
elektriciteitsleveranciers die zich in Wallonië bevinden. Voor het Brusselse gewest 
werden geen cijfers bekomen.  

 

Tabel 14-1: Emissies naar lucht door individueel geregistreerde bedrijven van de sector 
elektriciteitscentrales in Vlaanderen en elektriciteitsleveranciers in Wallonië (2006-2007) 

  2006 2007 
  Vlaanderen Wallonië Totaal Vlaanderen Wallonië Totaal

CO (ton) 1922 1836 3758 1462 2048 3510 
SOx (SO2) (ton) 20925 3930 24855 15768 2094 17862

NOx (NO2) ton 19055 4850 23905 16109 4018 20127
TSP (ton) 1299 464 1763 752 97 849 
PM10 (ton) 614 175 789 385 61 446 
PM2.5 (ton) - 66 > 66 - 48 48 
CO2 (kton) 15793 4315 20108 15932 3494 19426

N2O (ton) 107 32 139 106 18 124 

CH4 (ton) 268 241 509 273 268 541 

NMVOS (ton) 217 475 692 227 515 742 

PAK’s (kg) 80 46 126 67 29 96 
Dioxines (g) < det. Lim8. 0,09 0,09 < det. Lim 0,05 0,05 
NH3 - 57 > 57 - 64 > 64 
F-verbindingen (F-, ton) 177 - > 177 139 - > 139 
Cl-verbindingen (Cl-; ton) 738 - > 738 225 - > 225 
As (kg) 3 10 13 6 0,09 6,09 
Cd (kg) 1 2 3 0 0,06 0,06 
Cr (totaal) (kg) 80 50 130 114 2,8 116,8 
Hg (kg) 13 20 33 13 3,5 16,5 
Pb (kg) 222 136 358 54 2,5 56,5 
Cu (kg) 103 55 158 6 0,7 6,7 
Ni (kg) 3253 722 3975 1387 462 1849 
Se (kg) 206 34 240 77 0 77 
Zn (kg) 424 278 702 316 17 333 
Sb (kg) 0,52 - > 0,52 0,17 - > 0,17
Be (kg) 12 - > 12 5 - > 5 
Co (kg) 17 - > 17 9 - > 9 
Mn (kg) 324 - > 324 118 - > 118 
Tl (kg) 0 - > 0 0 - > 0 
V (kg) 4545 - > 4545 1918 - > 1918

-: geen gegevens beschikbaar 

Bron: Vlaanderen: xxii; Wallonië:xxiii 

 

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 

                                                      
8 Kleiner dan detectie limiet 
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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. 

Uit Tabel 14-1 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 2006 1,3 109 Zeq en in 2007 1,0 109 Zeq.  

Op basis van Tabel 14-1 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 2006 
30.277 ton en voor 2007 25.690 ton.  

Atmosferische radioactieve lozingen zijn sterk afgenomen over de laatste jaren. Tabel 
14-2 geeft een overzicht van de in 2006 gerapporteerde atmosferische lozingen voor de 
centrale in Doel, samen met de vergunde jaarlimieten. Voor de centrale van Tihange 
worden cijfers voor 2005 opgenomen. 

 

Tabel 14-2: Radioactieve lozingen in de lucht in Doel (2006) en in Tihange (2005) 

Doel (2006) Tihange (2005)  

Atmosferische 
lozing (GBq) 

Vergunde jaarlimiet 
(GBq) 

Atmosferische 
lozing (GBq) 

Vergunde jaarlimiet 
(GBq) 

Edelgas 115 2 960 000 14 008 2 220 000 

Tritium 1980 88 800 46 007 147 600 

I-131 0.036 14.8 0.053 14.8 

aerosol 0.052 148.0 0.037 111 

Bron: Cijfers voor Doel:  MIRA, 2007, Achtergronddocument Ioniserende straling 

 Cijfers voor Tihange: Electrabel, 2005, milieurapport 

 

14.2 Wijzigingen voor het referentie- en de verschillende scenario’s 

14.2.1 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 uit een studie een daling van de 
jaargemiddelde concentratie met: 

• 5 µg/m³ voor NO2 

• 9 µg/m³ voor PM10 



 74/119 11/004579 

 74

• 1 µg/m³ voor SO2 

voor de periode 2002 - 2020 voor het meest waarschijnlijke economische ontwikkelings-
scenario. 

Wanneer wordt uitgegaan van een uniforme daling van de jaargemiddelde luchtkwaliteit 
voor de parameter NO2 op het Belgische grondgebied met 4,0 µg/m³, kan op basis van 
de gegevens van Figuur 14-1 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 12 – 31 µg/m³ terugvallen, terwijl in Wallonië de 
jaargemiddelde luchtkwaliteit tot 7 – 31 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, kan op basis van 
de gegevens van Figuur 14-2 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 17 - 32 µg/m³ terugvallen, terwijl 
in Wallonië de jaargemiddelde luchtkwaliteit tot 13 - 32 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 PM10 concentraties in het bereik 32 - 
37 µg/m³. Dit betekent dat het risico op 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). 

 

14.2.2 Wijzigingen in de emissies 

Op basis van de gegevens uit de prospectieve studie m.b.t. de te installeren capaciteit 
per brandstoftype voor nieuwe productie-eenheden en de elektriciteitsproductie per 
energievector (steenkool, gas, vloeibare, biomassa, overige hernieuwbare) werd de 
elektriciteitsproductie voor het referentiescenario en de verschillende scenario’s per 
energievector toegewezen aan nieuwe en bestaande productie-eenheden. Voor de 
berekening van de emissies 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 14-3). 

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 14-3: Verwachte emissies als gevolg van elektriciteitsproductie in het referentie- en 
de verschillende scenario’s (2020) 

Scenario Emissies (ton/jaar) 

 SO2 NOx CO Stof 

Referentiescenario 16.770 21.965 21.758 2.290 

Base_Nuc 16.482 22.186 21.291 2.242 

Base-HiCV 12.151 18.576 21.463 1.991 

LoGro 13.109 16.519 16.619 1.711 

HiGro 17.417 23.380 23.087 2.424 

 

14.3 Beoordeling van de effecten 

14.3.1 Emissieplafonds 

In eerste instantie dienen de verwachtte toekomstige emissies getoetst te worden aan de 
emissieplafonds uit de Richtlijn 2001/80/EG en de plafonds overeengekomen in het kader 
van LRTAP (Protocol van Göteborg). De nationale emissieplafonds uit de Richtlijn 
2001/80/EG en uit het protocol van Göteborg gelden in principe vanaf 2010. Momenteel 
is de Richtlijn 2001/80/EG onder revisie, waarbij, naast nieuwe plafonds door de 
polluenten SO2, NOx, VOS en NH3 eveneens een plafond voor PM10 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. In Tabel 14-4 worden 
de verwachtte emissies van SO2 en NOx van de elektriciteitsproductie vergeleken met de 
actuele emissieplafonds. 

Uit Tabel 14-4 blijkt dat de emissies van de elektriciteitsproductie voor de verschillende 
scenario’s een aandeel tussen 12 en 18% van de totale emissieplafonds uitmaken. 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 
(2007) de emissies van de elektriciteitssector in België 18,0% van het SO2-emissie-
plafond en 11,4% 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 Beroepsfederatie voor de Elektriciteitssector (BFE)9, werden een 
aantal absolute plafonds vastgesteld voor de periode 2005-2009. Een verlenging van 5 
jaar is mogelijk, waarbij indicatieve waarden voor de periode 2010-2014 dan worden 
omgezet in absolute plafonds. Doelstellingen uit de MBO worden weergeven in Tabel 
14-5. 

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 

                                                      
9 BFE werd ondertussen ontbonden en er werd een nieuwe federatie opgericht, de 
Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven vzw (FEBEG) 
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14-6 wordt een overzicht gegeven van emissiemaxima zoals vastgelegd in de 
verschillende gewesten. 

 

Tabel 14-4: Aandeel van de emissies van de elektriciteitsproductie in de emissieplafonds 
voor SO2 en NOx volgens het Göteborg Protocol en de Richtlijn 2001/80/EC voor de 
verschillende scenario’s (2020) 

 Emissies SO2 Emissies NOx 

 t.o.v. LRTAP t.o.v. 2001/80/EG t.o.v. LRTAP t.o.v. 2001/80/EG 

 106.000 ton/jaar 99.000 ton/jaar 181.000 ton/jaar 176.000 ton/jaar 

Referentiescenario 15,8% 16,9% 12,1% 12,5% 

Base_Nuc 15,5% 16,6% 12,3% 12,6% 

Base-HiCV 11,5% 12,3% 10,3% 10,6% 

LoGro 12,4% 13,2% 9,1% 9,4% 

HiGro 16,4% 17,6% 12,9% 13,3% 

 

Uit de vergelijking van de gegevens in Tabel 14-3 en Tabel 14-6 blijkt dat de totale 
verwachte emissies aan SO2 en NOx 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. 

 

Tabel 14-5: Doelstellingen uit de MBO tussen de Vlaamse Overheid en de 
Beroepsfederatie voor de Elektriciteitssector 

 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 

 

 

Tabel 14-6: Emissieplafonds voor NOx en SO2 voor de verschillende Gewesten van 
toepassing vanaf 2013 (kton/jaar) 

 Vlaams Gewest 
(elektriciteitsproductie) 

Waals Gewest 
(elektriciteitsproductie) 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (alle sectoren) 

SO2 4,3 2,46 1,470 

NOx 11 5,934 5,37 
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14.3.2 Impact op de luchtkwaliteit 

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 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 14-4 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 14-4. 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 projectMER’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 14-4: EMEP grid (150x150 km) en zone waarbinnen de bijdrage van de emissies 
van de elektriciteitsproductie op het Belgisch grondgebied werd berekend. 
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In Tabel 14-7 wordt een overzicht gegeven van de aldus berekende bijdragen voor SO2, 
NOx en stof voor de verschillende scenario’s voor de verschillende lidstaten. Voor de 
volledigheid zijn in deze tabel ook de berekende bijdragen voor 2006 en 2007 
weergegeven, berekend op basis van de emissiegegevens uit Tabel 14-1. Uit de 
waarden in deze tabel blijkt dat de immissiebijdrage in de geplande situatie voor alle 
polluenten ongeveer op hetzelfde niveau blijft als in de actuele situatie (2006 – 2007) en 
dit ondanks een stijging van het geïnstalleerd vermogen. 

 

Tabel 14-7: Immissiebijdrage van de elektriciteitsproductie tot de luchtkwaliteit in België 
en de omliggende landen voor de parameters SO2, NOx en PM10 

 Immissiebijdrage (µg/m³) 

 België Nederland Luxemburg Frankrijk Duitsland 

 Minimum Maximum Minimum Maximum (10) Maximum Maximum 

SO2 

2006 0,060 0,17 0,022 0,16 0,034 0,17 0,16 

2007 0,043 0,12 0,015 0,11 0,024 0,12 0,11 

2020        

Referentiescenario 0,040 0,11 0,015 0,11 0,023 0,11 0,11 

Base_Nuc 0,040 0,11 0,014 0,11 0,023 0,11 0,11 

Base-HiCV 0,029 0,083 0,011 0,077 0,017 0,083 0,077 

LoGro 0,031 0,090 0,011 0,084 0,018 0,090 0,084 

HiGro 0,042 0,12 0,015 0,11 0,024 0,12 0,11 

NOx 

2006 0,21 0,80 0,14 0,68 0,36 0,80 0,68 

2007 0,18 0,67 0,12 0,57 0,30 0,67 0,57 

2020        

Referentiescenario 0,20 0,73 0,13 0,63 0,33 0,73 0,63 

Base_Nuc 0,20 0,74 0,13 0,63 0,33 0,74 0,63 

Base-HiCV 0,17 0,62 0,11 0,53 0,28 0,62 0,53 

LoGro 0,15 0,55 0,10 0,47 0,25 0,55 0,47 

HiGro 0,21 0,78 0,14 0,67 0,35 0,78 0,67 

                                                      
10 Het grondgebied van Luxemburg past binnen 1 gridcel, waardoor minimum en 
maximum bijdrage voor Luxemburg gelijk zijn. 



 79/119 11/004579 

 79

PM10 

2006 0,017 0,065 0,012 0,056 0,030 0,065 0,056 

2007 0,0084 0,031 0,0057 0,027 0,014 0,031 0,027 

2020        

Referentiescenario 0,023 0,085 0,015 0,073 0,038 0,085 0,073 

Base_Nuc 0,022 0,083 0,015 0,071 0,038 0,083 0,071 

Base-HiCV 0,020 0,074 0,013 0,063 0,033 0,074 0,063 

LoGro 0,017 0,063 0,011 0,054 0,029 0,063 0,054 

HiGro 0,024 0,090 0,016 0,077 0,041 0,090 0,077 

 

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 België 0,11 (BaseNuc) - 0,12 (HiGro) 
µg/m³ of 0,55% (BaseNuc) - 0,6% (HiGro) van deze grenswaarde. Deze bijdrage wijzigt 
vrijwel niet t.o.v. de huidige situatie. 

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 beloopt 0,74 (BaseNuc) - 0,78 
(HiGro) µg/m³. Dit betekent een bijdrage van 1,85 (BaseNuc) – 2,6 (HiGro) % van de 
grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens en 2,4% (BaseNuc) 
– 2,6% (HiGro) van de grenswaarde voor de bescherming van vegetatie. Deze bijdrage 
wijzigt vrijwel niet t.o.v. de huidige situatie. Rekening houdend met de verwachte 
verbetering van de luchtkwaliteit voor de parameter NO2 over de komende jaren dient niet 
voor een overschrijding van de jaargrenswaarde op macroniveau als gevolg van de 
bijdrage van de emissies als gevolg van de elektriciteitsproductie gevreesd te worden.  

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 beloopt 0,083 (BaseNuc) - 0,090 (HiGro) µg/m³ of 0,2 
(BaseNuc) - 0,23% (HiGro) van deze grenswaarde en wijzigt vrijwel niet t.o.v. de huidige 
situatie. Rekening houdend met de verwachte verbetering van de luchtkwaliteit voor de 
parameter PM10 over de komende jaren dient niet voor een overschrijding van de 
jaargrenswaarde op macroniveau als gevolg van de bijdrage van de emissies als gevolg 
van de elektriciteitsproductie gevreesd te worden. Het risico op een overschrijding van 
het maximum toegelaten aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde, blijft in 
bepaalde gebieden ook in de toekomst bestaan. 

Voor de scenario’s met een hoge 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 



 80/119 11/004579 

 80

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. 

 

14.4 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 rekening extra aandacht besteed te worden aan mogelijkheden tot reductie 
van de emissies van SO2 en NOx. Hierbij moet de Europese BREF voor grote stook-
installaties als leidraad gebruikt worden. 

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. 

 

15 Impact op klimaat 

15.1 Beschrijving van de huidige situatie 

In 2006 bedroegen de totale broeikasgasemissies in België 137 Mton CO2eq. 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 
2006 en 2007 respectievelijk (voor emissies zie Tabel 14-1): 

• 20,1 Mton CO2eq in 2006 of 14,7% van de totale BKG-emissies in België; 

• 19,5 Mton CO2eq in 2007. 

De bijdrage van CH4 en N2O in de broeikasgasemissies van de elektriciteitsproductie 
bedraagt in beide jaren zo’n 0,25% van de totale broeikasgasemissie als gevolg van de 
elektriciteitsproductie. 

 

15.2 Wijzigingen voor het referentie- en de verschillende scenario’s 

Uit het ingeschatte brandstofverbruik voor het referentiescenario en de verschillende 
scenario’s kan met behulp van de CO2 emissiefactoren van het UNFCCC de 
broeikasgasemissie voor de verschillende scenario’s berekend worden. 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 referentiescenario zijn echter 
gelijkaardig. Tabel 15-1 geeft de resultaten weer. In deze tabel is tevens de bijdrage van 
de BKG emissies van de elektriciteitsproductie tot het Kyotoplafond weergegeven voor de 
verschillende scenario’s.  

Het Kyotoplafond is hierbij als een referentie genomen, gezien geen absolute plafonds 
voor België vastgelegd zijn voor de post-Kyoto periode (na 2012). 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 het gebruik van flexibele 
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mechanismen. Het is momenteel onduidelijk of na 2012 nog nationale plafonds zullen 
worden opgelegd en wat dan eventueel onder deze nationale plafonds zou vallen. Zeker 
voor de sectoren, die onder ETS vallen (waaronder de elektriciteitsproductie), is de kans 
groot dat reductiedoelstellingen op Europees niveau zullen vastgelegd worden. 

 

Tabel 15-1: CO2 emissies en bijdrage tot het Kyoto-plafond voor de elektriciteitsproductie 
in België voor verschillende scenario’s (2020) 

 CO2 emissies Relatief t.o.v. het Bijdrage tot het  

 Mton Referentiescenario Kyoto-plafond 

Referentiescenario 36,7  27,2% 

Base_Nuc 36,1 -1,9% 26,8% 

Base-HiCV 28,3 -23,1% 21,0% 

LoGro 25,4 -30,9% 18,8% 

HiGro 39,2 +6,6% 29,1% 

 

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, 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 

• Uranium via gasdiffusie          5 g CO2eq/kWhe 

• Uranium via ultracentrifuge       2 g CO2eq/kWhe 

• Biomassa, snelgroeiend     30 – 100 g CO2eq/kWhe 

• Biomassa, coverbranding slib, externe droging  500 g CO2eq/kWhe 

• Biomassa, coverbranding slib, droging met restwarmte 200 g CO2eq/kWhe 

• Biomassa, houtresidu’s bosbouw    20 – 30 g CO2eq/kWhe 

• Biomassa, houtresidu’s zagerijen    0 – 5 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. 

 

15.3 Beoordeling van de effecten 

15.3.1 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. 
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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. 

 

15.3.2 Effectbeoordeling voor de verschillende scenario’s 

Voor alle scenario’s is de bijdrage van de CO2 emissies tot het Kyoto-plafond hoger dan 
in de actuele situatie. 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-
efficiënte, die een vermindering in het energieverbruik beogen, zitten impliciet (alle 
scenario’s) of expliciet (LoGro) in de prognose van het elektriciteitsverbruik in de PSE en 
zijn dus mee verrekend in deze resultaten. 

In de scenario’s met een hoge koolstofwaarde (Base_HiCV) en met lagere economische 
groei in combinatie met meer doorgedreven energie-efficiëntie (LoGro) worden 
significante reducties in de emissie van broeikasgassen t.o.v. het referentiescenario 
bekomen. Deze beide scenario’s zijn wel diegene met de hoogste netto invoer van 
elektriciteit, zodat de mogelijkheid bestaat dat de lagere emissies op het Belgisch 
grondgebied gecompenseerd worden door hogere emissies in onze buurlanden. Dit is 
afhankelijk van de productiemix, die in de buurlanden wordt gebruikt, en dit werd niet in 
het kader van deze studie in kaart gebracht. Maar ook in deze beide scenario’s blijft de 
bijdrage van de emissies van de elektriciteitsproductie in 2020 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) niveau waarop deze zullen worden 
geïmplementeerd op dit ogenblik nog onzeker is (cfr. supra). 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 9 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 PSE.  
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15.4 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, …). 

 

16 Aanrijking bodem 

16.1 Beschrijving van de actuele situatie van het milieu 

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, verdroging, verdichting, verlies aan bodembiodiversiteit, verzilting en 
overstroming, massatransport en geulerosie. Het in meerdere of mindere mate aanwezig 
zijn van deze bedreigingen is een maat voor de bodemkwaliteit in het algemeen. Voor de 
EU werd bodem organische stofgehalte gedefinieerd als de beste indicator voor 
bodemkwaliteit omdat een hoog gehalte aan organische stof overeenkomt met goede 
bodemcondities vanuit landbouw-leefmilieu standpunt, zoals bijvoorbeeld verminderde 
erosie, hoog bufferend en filterend vermogen, rijke habitat voor levende organismen en 
een verbeterde opname van atmosferisch koolstofdioxide. 

Op basis van de bodemvruchtbaarheidsdatabanken van de Bodemkundige Dienst van 
België kan de toestand van het organische stofgehalte in akker- en weilandbodems 
beschreven worden. Een herberekening toont aan dat het organisch stofgehalte in 60% 
van de akkerbodems binnen en boven de streefwaarde lag tijdens de periode 2000-2003. 
In de helft van de weilandbodems lag het organisch stofgehalte binnen en boven de 
streefwaarde. In bijna 40% van de akkers en 50% van de weilanden was het organische 
stofgehalte echter beneden de streefwaarde voor diezelfde periode, wat beschouwd 
wordt als ongunstig (xxiv). 

De meest recente beschikbare data (2004) tonen aan dat de kritische lasten voor 
verzuring nog steeds worden overschreden in het studiegebied, waarbij op sommige 
locaties overschrijdingen met meer dan 800 Zeq/ha/jaar worden vastgesteld (Figuur 
16-1). 

 

16.2 Wijzigingen voor de verschillende scenario’s 

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 worden. 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 blijken uit de project MER. 

Naast grondverzet is ook structuurwijziging een relevant aspect. Structuurwijziging is een 
verandering in de structuur (stapeling van bodemdeeltjes) van de bodem. Structuu-
rwijziging kan zowel structuurverval (wijziging van de bodemstructuur in negatieve zin: 
verdichting, verslemping en korstvorming) als structuurverbetering omvatten. 
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Figuur 16-1: Overschrijding van de kritische lasten voor verzuring (Zeq/ha/jaar) in 2004 
(EEA, Air pollution in Europe 1994-2004) 

 

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 bodembestemming van de locatie waar nieuwe of bijkomende 
infrastructuren zullen geplaatst worden, namelijk in industriegebied, wordt eventuele 
verdichting als niet belangrijk beoordeeld. Verslemping en korstvorming worden niet 
verwacht als gevolg van de werken. 

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 bewortelings-
diepte. 

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 16-1 wordt een overzicht gegeven van de verzurende depositie als 
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gevolg van de emissies naar lucht voor de verschillende scenario’s. Voor de volledigheid 
is in deze tabel ook de verzurende depositie als gevolg van de emissies van de 
elektriciteitsproductie in 2006 en 2007 weergegeven. 

 

Tabel 16-1: Gemiddelde verzurende depositie als gevolg van de emissies van 
elektriciteitsproductie voor verschillende scenario’s (2020) 

 Verzurende depositie (Zeq/ha/jaar) 

 België Nederland Luxemburg Frankrijk Duitsland 

 Minimum Maximum Minimum Maximum (11) Maximum Maximum 

2006 8,8 27 3,9 25 7,5 27 25 

2007 6,6 21 3,0 19 5,9 21 19 

Referentiesscenario 6,5 20 3,0 18 6,0 20 18 

Base_Nuc 6,5 20 3,0 18 6,0 20 18 

Base-HiCV 5,0 16 2,3 14 4,8 16 14 

LoGro 5,0 16 2,3 14 4,6 16 14 

HiGro 6,8 21 3,2 19 6,4 21 19 

 

16.3 Beoordeling van de effecten 

De bijdrage van de elektriciteitsproductie in België tot de gemiddelde verzurende 
depositie neemt af voor alle scenario’s t.o.v. de huidige situatie. De scenario’s HiCV en 
LoGro leveren de laagste bijdrage tot de gemiddelde verzurende depositie op, opnieuw 
als gevolg van de hogere netto import en de lagere bijdrage van kolencentrales tot de 
elektriciteitsproductie in deze scenario’s. 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 is beperkt tot 16-21 Zeq/ha/jaar voor alle scenario’s. In Vlaanderen worden voor 
verzurende depositie volgende richtwaarden naar voor geschoven: 

• 1400 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 beloopt in alle scenario’s minder dan 1,1 – 1,2% van de richtwaarde 
voor bosecosystemen en minder dan 3,2 – 4,2% van de richtwaarde voor de meest 
verzuringsgevoelige gebieden. Rekening houdend met het gegeven dat de emissies van 
de elektriciteitsproductie voor alle scenario’s een significant deel van de totale emissies 
van verzurende polluenten op het Belgisch grondgebied zullen uitmaken, is een 
dergelijke bijdrage aanvaardbaar. 

                                                      
11 Het grondgebied van Luxemburg past binnen 1 gridcel, waardoor minimum en 
maximum bijdrage voor Luxemburg gelijk zijn. 
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16.4 Voorstel van milderende maatregelen 

De meeste effecten op bodem en grondwater dienen in het kader van projectMERs voor 
individuele installaties bekeken te worden. 

 

17 Generatie niet-nucleaire afvalstromen 

17.1 Beschrijving van de huidige situatie 

17.1.1 Actuele emissiesituatie 

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 2005 werden door de productie-eenheden van Electrabel 365.000 ton 
vliegassen, 57.200 ton bodemassen en 46.000 ton gips geproduceerd. 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 de periode 1995-2005 bedroeg de gemiddelde 
afvalproductie door de elektriciteitscentrales van Electrabel in België 20,9 kton/jaar (xxv). 
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 zo’n 77% van de totale klassieke productiecapaciteit uitmaakt, kan de 
hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen voor België op 27,3 kton/jaar 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, …)) (xvii). 

 

17.2 Wijzigingen voor het referentie- en de verschillende scenario’s 

Op basis van de cijfers van Electrabel voor 2005, kunnen volgende waarden worden 
afgeleid voor de specifieke generatie van bijproducten en afvalstromen: 

• Vliegas: 44,2 ton/GWh netto productie uit steenkool 

• Bodemas: 6,9 ton/GWh netto productie uit steenkool 

• Gips: 4,74 kg/GJ steenkoolverbruik 

• Bedrijfsafvalstoffen: 0,77 ton/GWh  
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Op basis van bovenstaande waarden worden volgende hoeveelheden bekomen voor de 
verschillende scenario’s in 2017 (Tabel 17-1). Hierbij wordt uitgegaan van volgende 
hypotheses: 

• ook in de toekomst wordt dezelfde mix aan steenkool gebruikt als in 2005, m.a.w. 
asgehalte en zwavelgehalte zullen niet significant wijzigingen; 

• 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. In 2005 
was enkel de centrale van Langerlo uitgerust met een rookgasontzwaveling. 

 

Tabel 17-1: Jaarlijks geproduceerde hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen en bijproducten 
voor het referentiescenario en de verschillende toekomstscenario’s (2017) 

 Jaarlijks geproduceerde hoeveelheden (kton/jaar) 

 Bedrijfsafval Bodemassen Vliegassen Gips 

Referentiescenario 47,8 119,0 762,4 720,8 

Base_Nuc 46,5 115,3 738,4 699,7 

Base-HiCV 42,6 28,6 183,5 194,1 

LoGro 32,0 55,1 352,8 373,1 

HiGro 51,7 126,1 807,8 760,7 

 

17.3 Beoordeling van de effecten 

Met betrekking tot de bedrijfsafvalstromen kan uit Tabel 17-1 afgeleid worden dat de 
jaarlijks geproduceerde hoeveelheid enkel in het HiGro scenario hoger is dan in het 
referentiescenario (9% hoger). Voor de andere drie scenario’s is de jaarlijks 
geproduceerde hoeveelheid lager dan in het referentiescenario.  

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 eigenschappen12, toegevoegd aan cement. Gips wordt 
voornamelijk ingezet bij de aanmaak van gipsplaten. In sommige scenario’s (Referentie, 
Base_Nuc, HiGro) 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 veronder-
stelling 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 

                                                      
12 In reactie met water ontstaat een vaste stof 
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geen bijproducten genereren maar dergelijke systemen zijn op dit ogenblik nog steeds 
duurder qua investerings- en werkingskosten. 

 

17.4 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. 

 

18 Generatie nucleaire afvalstromen 

18.1 Beschrijving van de actuele situatie 

Gezien het belangrijke aandeel nucleaire productie zijn ook radioactieve afvalstoffen 
belangrijk voor de sector elektriciteitsproductie.  

Op basis van cijfers van 2005 volgt een gemiddelde jaarlijkse productie over de laatste 3 
jaar van geconditioneerd laag- en middelradioactief afval uit Belgische kerncentrales van 
4,01 m³/TWh nucleaire productie. Daarnaast ontstaat in België elk jaar nog 120 ton 
hoogactieve bestraalde kernbrandstof of 20,6 kg per jaar en per geïnstalleerde nucleaire 
MW.  

 

18.2 Wijzigingen voor het referentie- en de verschillende scenario’s 

Bij de beoordeling van de impact op de generatie van nucleaire afvalstromen, dient enkel 
een onderscheid gemaakt te worden tussen scenario’s die een langere levensduur van 
kerncentrales toelaten (i.c. Base_Nuc) en alle overige scenario’s (i.c. Referentiescenario, 
HiCV, LoGro en HiGro). 

Binnen het tijdsbestek van de prospectieve studie (tot 2017), geeft dit met een volledige 
sluiting van een deel van het productiepark in de loop van 2015 en gebruik makend van 
de specifieke cijfers voor generatie van nucleaire afvalstromen zoals gedefinieerd voor de 
actuele situatie, aanleiding tot volgende generatie van nucleaire afvalstromen (Tabel 
18-1). Bij deze berekening wordt de generatie van nucleaire afvalstromen als gevolg van 
de ontmanteling van centrales buiten beschouwing gelaten. Deze hoeveelheden wijzigen 
niet indien de levensduur van nucleaire centrales wordt verlengd maar komen enkel later 
in de tijd vrij. 

 

Tabel 18-1: Generatie van nucleaire afvalstromen over de periode 2008 – 2017 – 
vergelijking van scenario’s met vervroegde en uitgestelde kernuitstap 

 Generatie nucleaire afvalstromen over de periode 2008 – 2017  

 Laag- en middelradioactief (m³) Hoogradioactief (kg) 

Base_Nuc 1.843 1.199.950 

Overige scenario’s 1.750 (-5%) 1.126.284 (-6%) 
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18.3 Beoordeling van de effecten 

De impact van de beslissing om kerncentrales 20 jaar langer open te houden heeft 
slechts een beperkte impact (5%) op de generatie van laag- en middelradioactief en van 
hoogradioactief afval binnen de periode die in het kader van de prospectieve studie wordt 
bekeken. 

Anderzijds dient beschouwd te worden dat de beslissing om de kerncentrales 20 jaar 
langer op te houden voornamelijk een effect zal hebben op de periode na 2017, gezien 
de eerste sluitingen slechts in de loop van 2015 zullen plaats vinden. Wanneer wordt 
uitgegaan van een gemiddelde belastingsfactor van 90% voor nucleaire centrales, leidt 
de beslissing tot verlenging van de levensduur met 20 jaar tot: 

• een stijging van de hoeveelheid laag- en middelradioactief afval met 3.683 m³; 

• een stijging van de hoeveelheid hoogradioactief afval met 2.400 ton. 

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. 

 

18.4 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 op dit ogenblik een plan 
voor het beheer van nucleaire afvalstoffen van categorie B en C opmaakt, dat ook aan 
een strategische milieubeoordeling conform de wet van 13 februari 2006 zal 
onderworpen worden. 

 



 90/119 11/004579 

 90

19 Hinder 

19.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

19.1.1 Beschrijving van de actuele situatie van het milieu 

Hinder kan gedefinieerd worden als ‘verminderde belevingswaarde’ of als ‘minder 
aangenaam aangevoeld leef- en woonklimaat’. De diverse vormen van hinder kunnen 
zeer uiteenlopend zijn. Het kan hier zowel om fysische als om psychosomatische hinder 
gaan. Voor de werking van elektriciteitscentrales, zijn vooral geluidshinder en visuele 
hinder relevant. Het laatste werd reeds besproken in het hoofdstuk ‘impact op 
landschap/zeegezicht’. In onderstaande paragrafen zal dan ook vooral aandacht besteed 
worden aan geluidshinder. 

De evolutie van geluidsbelasting wordt in Vlaanderen opgevolgd op basis van een aantal 
geluidsmeetstations. Het meetnetwerk is voornamelijk geconcentreerd rond de 
luchthaven Brussels Airport, maar levert ook waardevolle informatie op omtrent de 
toestand van het geluidsklimaat op een vijftiental specifieke locaties. Uit dit meetnetwerk 
blijkt dat geluidshinder in Vlaanderen nog een ruim verspreid probleem is. Met name het 
wegverkeer, het spoorverkeer, het vliegverkeer, bedrijven en buren zijn belangrijke 
bronnen van geluidshinder (xxvi). 

Uit het MIRA achtergronddocument omtrent hinder werd het aantal gehinderden door 
geluid en geur voor verschillende sectoren opgenomen. Voor de sector industrie (waarin 
ook de sector energie opgenomen zit), worden de cijfers weergeven in Tabel 19-1.  

 

Tabel 19-1: Evolutie van het percentage gehinderden in Vlaanderen als gevolg van 
activiteiten in de sector industrie (inclusief energie) 

 Hinder door geluid Hinder door geur 

 2001 2004 2001 2004 

Tamelijk gehinderd 4,6% 3,3% 4,4% 3,8% 

Ernstig of extreem gehinderd 2,1% 2,1% 3,1% 2,2% 

 

Uit deze tabel blijkt dat het percentage van de bevolking dat ‘tamelijk’ gehinderd werd 
door geluid en geur afkomstig van industrie, tussen 2001 en 2004 afgenomen is. Het 
percentage extreem gehinderden is voor geluid gelijk gebleven tussen beide jaren, maar 
het aantal extreem gehinderden door geur is wel afgenomen. Meer gedetailleerde data, 
met name voor de sector elektriciteit, zijn niet beschikbaar (xxvii, xxviii). 

Ook voor Wallonië en Brussel kan gesteld worden dat geluidshinder voornamelijk 
veroorzaakt wordt door verkeer (voor Wallonië voornamelijk in het noorden van de regio). 
Meer lokaal zijn vooral luchtvaart, treinverkeer, industrie, bouwwerken en verschillende 
recreatieve activiteiten relevante bronnen van geluidshinder (xxix). 

In het kader van een project dat de Europese Unie mee financierde, stelde Leefmilieu 
Brussel in 2002 een kadaster op van het verkeerslawaai in Brussel. Dat gebeurde op 
basis van een mathematisch model dat de geluidsniveaus berekent en daarbij rekening 
houdt met de belangrijkste parameters die invloed hebben op verkeerslawaai en de 
verspreiding ervan. De resultaten tonen aan dat 17% van de Brusselse bevolking is 
blootgesteld aan een hinderlijk tot heel hinderlijk niveau van geluidsoverlast overdag. ’s 
Nachts gaat het om 30% van de inwoners. 
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19.1.2 Actuele emissiesituatie 

Uit literatuurgegevens blijkt voor de gehele WKK eenheid van Essent Energie België 
geen verhoging verwacht wordt van het omgevingsgeluid op de in het onderzoek 
beschouwde immissiepunten. Uit het onderzoek blijkt verder dat het specifiek geluid van 
de WKK eenheid, op 200 m van de perceelsgrenzen en op 200 m van het 
industriegebied, voldoet aan de normen van Vlarem II. Uit een geluidskaart die werd 
opgemaakt tijdens het onderzoek blijkt dat de richtwaarde van 55 dB(A) op een afstand 
van 200 m van de perceelsgrenzen nergens overschreden wordt (xxx). 

Uit het MER’s voor de WKK van Lanxess Rubber en de WKK eenheid van Degussa 
Antwerpen blijkt ook dat de WKK eenheden voldoen aan de Vlarem-geluidsnormen (xxxi, 
xxxii).  

Uit de werking van de WKK eenheid van Essent Energie België blijkt dat geen 
componenten vrijkomen met een lage geurdrempel (xxx). 

 

19.2 Wijzigingen voor de verschillende scenario’s 

19.2.1 Referentiesscenario 

Het totale geluidsvermogenniveau (LW
13) werd voor het referentiescenario bepaald op 

basis van de berekende netto productie aan elektriciteit in België in 2020. Hiertoe werd 
het geluidsvermogenniveau van de verschillende soorten elektriciteitscentrales afgeleid 
uit literatuurgegevens. Tabel 19-2 geeft een overzicht van deze afgeleide geluids-
vermogenniveaus per type centrale. In Tabel 19-3 wordt het geluidsvermogenniveau per 
type centrale weergegeven in functie van de netto productie elektriciteit. 

Uit deze karakteristieke geluidsvermogenniveaus kan het totale geïnstalleerde geluids-
vermogenniveau voor de elektriciteitsproductie op het Belgische grondgebied worden 
berekend ( 

Tabel 19-4). Dit totale geïnstalleerde geluidsvermogenniveau is verspreid over 
verschillende locaties van het Belgisch grondgebied en de territoriale wateren en is 
geenszins te beschouwen als het geluidsvermogenniveau op één bepaalde locatie. Hoe 
hoger het totale geïnstalleerde geluidsvermogenniveau, hoe meer receptoren mogelijks 
blootgesteld worden aan geluidshinder, hoewel ook de inplantingsplaats van de 
individuele installaties hierbij een rol speelt. Daarnaast dient rekening gehouden te 
worden met het feit dat bij klassieke centrales geluidsreducerende maatregelen kunnen 
worden genomen, zodat deze ten allen tijde aan de wettelijke normen kunnen voldoen. 
De bestaande en mogelijks geplande concessies voor windmolenparken op zee zijn ook 
dermate ver van de kust gelegen dat het risico op geluidshinder vrijwel onbestaande is. 

 

Tabel 19-4 geeft voor de verschillende types centrales het verschil weer tussen het 
geïnstalleerde geluidsvermogenniveau in 2006 en het berekende geluidsvermogenniveau 
voor het referentiescenario in 2020. Uit deze tabel kunnen volgende conclusies worden 
getrokken: 

• Voor de thermische centrales wordt in 2020 een toename van 2,3 dB(A) van het totale 
geluidsvermogenniveau berekend.  

• Het totale geluidsvermogenniveau van de nucleaire elektriciteitscentrales en de 
waterkrachtcentrales zal t.o.v. 2006 verminderen met respectievelijk 1,1 en 6,6 dB(A) 

                                                      
13 LW = geluidsvermogenniveau : is een maat voor de hoeveelheid akoestische energie 
die een bron uitstraalt per tijdseenheid en is onafhankelijk van de omgeving.  
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in het referentiescenario 2020. Dit is te wijten aan een daling van de netto 
elektriciteitsproductie in 2020 (referentiescenario).  

• De grootste toename van het geluidsvermogenniveau (+ 11,9 dB(A)) wordt berekend 
ten gevolge van de windenergie. Omdat het grootste deel van de windenergie 
afkomstig zal zijn van offshore windturbineparken zal de impact op het vaste land 
relatief klein zijn.  

Algemeen dient er opgemerkt te worden dat het geluidseffect in werkelijkheid zeer 
plaatsafhankelijk zal zijn (enkel ter hoogte van de nieuwe productie-eenheden en 
uitbreidingen). Voor klassieke thermische eenheden kunnen bovendien reductie-
maatregelen voor geluid van bij het ontwerp voorzien worden, zodat op ieder ogenblik en 
op iedere locatie aan de geldende geluidsnormen kan voldaan worden. 

Er kan besloten worden dat de toenemende windenergie het grootste geluidseffect met 
zich zal brengen, maar dat dit effect zich voor het grootste deel offshore zal bevinden 
(nagenoeg geen hinder voor de bevolking).  

In een Duitse studie (xxxiii) waarin de externe kosten van de verschillende types productie-
eenheden werden bepaald, werd geluid als een parameter beschouwd voor het bepalen 
van de externe kosten per type productie-eenheid. Ook in deze studie werd er besloten 
dat met betrekking tot het geluid, de windenergie het grootste effect (externe kost) met 
zich meebrengt in vergelijking tot andere types productie-eenheden.  

 

19.2.2 Verschillende scenario’s 

Net zoals voor het referentiescenario werd, voor de verschillende scenario’s en de 
verschillende soorten installaties, het totale geluidsvermogenniveau berekend op basis 
van de respectievelijke netto productie elektriciteit in België in 2020. Deze totale 
geluidsvermogenniveau’s werden vergeleken met die van het referentiescenario (Tabel 
19-5). 
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Tabel 19-2: Geluidsvermogenniveaus van de verschillende soorten productie-eenheden  

geluidsbron

Gemeten 
geluidsdruk  in 
dB(A) (afstand 
tot bron in m)

Akoestisch 
meetoppervlak 
(dB(A)

bron-
vermogen 
(dB(A))

capaciteit 
(Mwe) referentie bron

Thermische centrales steenkool 42,0 1000 68,0 110,0 1300

ExternE, Ecternalities of Energy Vol. 3. Coal & Lignite, 
prepared by ETSU, UK and IER,D, Europese commissie 
1995 (zie www.externe.info)

aardgas                    STEG (80%)

107,9 400

Goedkeuring Project MER Nieuwe elektriciteitscentratle van 
T-Power NV te Tessenderlo door Vlaamse Overheid dienst 
MER dd 26 januari 2007
Akoestisch onderzoek aardgasgestookte 
elektriciteitscentrale Hemweg te Amwerdam, Nuon Power 
Generation bv door Arcadis Nederland, dd 4 februari 2009

WKK (20%)

108,0 135

Milieueffectrapport voor de WKK-eenheid van Essent 
Energie België NV te Zwijndrecht, door Ecolas dd oktober 
2003

stookolie 109,4 400
verschillende brandstoffen 109,4 400
niet-geïdentificeerde brandstoffen 109,4 400

Biomassa en afvalstoffen 105,0 80
niet-technische samenvatting MER Electraxinds Oostende 
door M-tech  (zie http://www.mervlaanderen.be/)

Nucleaire elektriciteit 71 49 41,8 112,8 2000

Environmental noise impact studie into teh proposed 
establishment of a pebble bed modular ractor demonstration 
power plant in the western cape, Jongens Keet Accociates 
november 2007

Hernieuwbare energie wind 108,7 6
technische gegevens van een 6MW windturbine van het 
type Repower systems

zon 0

Waterkracht pomp turbines 67 45 41,0 108,0 75

Environmental Noise Assessment for Ashlu Creek Power 
Project, BKL Consultants in Acouwsitcs, september 10, 
2004

andere 108,0 75  
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Tabel 19-3: Berekende geluidsvermogenniveaus per type productie-eenheid voor de verschillende projectalternatieven en voor het referentiescenario 
in functie van de netto productie elektriciteit per projectalternatief 

capaciteit (MWe) Lw (dB(A)) GWh Lw
Thermische centrales steenkool 1300 110 239 102,6 1441 17248

aardgas                    STEG (80%) 400 107,9 3586 117,4 16882,4 25365,6
WKK (20%) 135 108 897 116,2 4220,6 6341,4

stookolie 400 109,4 436 109,8 142
verschillende brandstoffen 400 109,4 2732 117,7 8841 4700
niet-geïdentificeerde brandstoffen 400 109,4 366 109,0 1039
Biomassa en afvalstoffen 80 105 552 113,4 3039 6876

totaal 8808 123,0 35605 60531 125,3
Nucleaire elektriciteit 2000 112,8 5825 117,4

totaal 5825 117,4 44315 34301 116,3
Hernieuwbare energie wind 6 108,7 212 124,2 359 5559

zon 50 0 2 0,0 2 8
totaal 214 124,2 361 5567 136,1

Waterkracht pomp turbines 75 108 1307 120,4 1261 355
andere 75 108 107 109,5 353

totaal 1414 120,8 1614 355 114,2
Totaal 16261 128,0 81895 100754 136,5

Huidige toestand (2006)
gemiddelde centrale geïnstalleerde 

capaciteit in 2006 
(MWe)

Netto productie 
elektriciteit in Belgie 

(GWh)

geïnstalleerd Lw in 
2006 (dB(A))

referentie (2020)
Netto productie 

elektriciteit in Belgie
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Tabel 19-4: Geïnstalleerde geluidsvermogenniveau in 2006 en 2020 

Type productie-eenheid Geïnstalleerde LW in 
2006 (dB(A)) 

Berekende LW in het 
referentiescenario in 2020 

(dB(A)) 

Verschil in 
dB(A) 

Thermische centrale 123,0 125,3 + 2,3 

Nucleaire 
elektriciteitscentrale 

117,4 116,3 - 1,1 

Hernieuwbare energie 124,2 136,1 + 11,9 

waterkrachtcentrale 120,8 114,2 - 6,6 

totaal 128,0 136,5 + 8,5 

 

19.3 Beoordeling van de verschillende scenario’s 

Uit Tabel 19-5 worden de volgende relevante effecten berekend t.o.v. het referentie-
scenario 2020: 

• In het Base_Nuc scenario wordt voor de nucleaire productie een stijging van het 
geluidsvermogenniveau met 1,3 dB(A) berekend, als gevolg van het langer open 
blijven van verschillende eenheden. 

• In het Base_HiCV scenario wordt voor de productie op basis van windturbines een 
verhoging van het geluidsvermogenniveau van 1,1 dB(A) berekend. 

• In het LoGro scenario wordt voor de thermische centrales een daling van het 
geluidsvermogenniveau met 2 dB(A) berekend. 

De overige wijzigingen in de berekende geluidsvermogenniveaus zijn kleiner of gelijk aan 
1 dB(A) en worden niet relevant beschouwd. 

Wanneer de totale geluidsvermogenniveaus van de verschillende scenario’s worden 
beschouwd, blijft het verschil (kleiner of gelijk aan 1 dB(A)) t.o.v. de referentietoestand 
ook gering voor alle vier de scenario’s. 

Wanneer het totale verschil in dB(A) tussen de verschillende scenario’s en de 
referentietoestand vergeleken worden, dan kan besloten worden dat er voor alle vier de 
scenario’s geen significant verschil is met de referentietoestand. Het verschil in dB(A) is 
voor alle vier de scenario’s kleiner of gelijk aan 1 dB(A).  

In het LoGro scenario treedt er een lichte verbetering op naar hinder door geluid. In het 
BaseNuc scenario is de geluidsbelasting gelijkaardig aan die van de referentietoestand 
en in het HiGro en het Base_HiCV scenario treedt extra hinder door geluid op (maar niet 
significant, zoals hierboven vermeld).  

 

19.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Door middel van een goede inrichting van de thermische centrales kan mogelijk aan de 
eventuele geluidseffecten worden tegemoet gekomen. 
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Tabel 19-5: Geluidseffect van de verschillende scenario’s in 2020 ten opzicht van het referentiescenario in 2020 

Type centrale Berekende LW 
in het 

referentie-
scenario in 

2020 (dB(A)) 

Berekende LW 
in de Base_Nuc 
in 2020 (dB(A)) 

Verschil 
in dB(A) 

Berekende LW in 
de Base_HiCV in 

2020 (dB(A)) 

Verschil 
in dB(A) 

Berekende LW 
in de LoGro in 
2020 (dB(A)) 

Verschil 
in dB(A) 

Berekende LW 
in de HiGro in 
2020 (dB(A)) 

Verschil 
in dB(A) 

Thermische 
centrale 

125,3 125,1 - 0,2 124,7 - 0,6 123,3 - 2 125,6 + 0,3 

Nucleaire 
elektriciteitscentrale 

116,3 117,6 + 1,3 116,3 0 116,3 0 116,3 0 

Hernieuwbare 
energie 

136,1 136,1 0 137,2 + 1,1 135,8 -0 3 136,4 + 0,3 

waterkrachtcentrale 114,2 114,2 0 114,2 0 114,2 0 114,2 0 

totaal 136,5 136,5 0 137,5 + 1 136,1 - 0,4 136,8 + 0,3 
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20 Impact op de menselijke gezondheid 

20.1 Beschrijving van de huidige situatie 

20.1.1 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 14.1.1, werd de uur- en daggrenswaarde voor de bescherming van de 
gezondheid van de mens als alarmdrempel voor SO2 in 2006 in Vlaanderen 
gerespecteerd.  

Voor NO2 werd geconstateerd dat de huidige EU grenswaarde en de NO2 alarmdrempel 
overal gerespecteerd wordt. De ozonoverlast was in 2006 vrij belangrijk voor de 
bevolking. Ook voor fijn stof was de situatie in 2006 minder gunstig. Zo werd de 
daggrenswaarde van 50 µg/m³ voor de bescherming van de gezondheid van de mens in 
25 van de 31 meetstations in Vlaanderen meer dan 35 keer overschreden. De 
jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens (40 µg/m³) werd 
op twee (industriële) stations overschreden. Ten opzichte van 2005 is het jaargemiddelde 
in het merendeel van de stations gestegen in 2006. Wat betreft CO, kan gesteld worden 
dat de EU-grenswaarde in 2006 in alle meetstations ruim werd gerespecteerd (xxxiv). 

Ook voor Wallonië en Brussel kan gesteld worden dat de luchtkwaliteitsnormen over het 
algemeen bereikt worden, maar dat een bepaald aantal problemen nog te behandelen 
blijven. Zo wordt ook in Brussel de ozondrempel waarop ozon een bedreiging vormt voor 
de gezondheid, regelmatig overschreden  (zie ook 14.1.1). 

 

20.1.2 Radioactiviteit 

In 2006 bedroeg de collectieve jaardosis14 voor de werknemers van de kerncentrale van 
Doel 1,41 manSv, inclusief externe werknemers. Dit is beduidend lager dan de 
collectieve dosis uit het begin van de jaren negentig van ongeveer 5 manSv. 
Omgerekend per eenheid van geproduceerde elektrische energie bedroeg de collectieve 
werknemersdosis in 2006 0,6 manSv per GWj (1 GWj = 8,76 TWh) (xxxv). 

De individuele doses van de lokale bevolking, door industriële activiteiten van de 
splijtstofcyclus, zijn bij normale werking laag, grootteorde 1µSv/j of lager.  

Ook de bijdrage ten gevolge van de berging van laag- en middelactief afval van 
kerncentrales is laag, respectievelijk 0,00005 en 0.5 manSv/GWj. Voor berging van 
hoogactief afval zijn nog geen cijfers gekend (xxxv). 

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. 

                                                      
14 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. 
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Het sterfterisico van kanker door blootstelling van de bevolking aan lage doses 
ioniserende straling wordt geschat op 5 % per Sv. In Tabel 20-1 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 20-1: 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 

 

Deze cijfers kunnen geplaatst worden ten opzichte van de ‘natuurlijke radioactiviteit’. Dit 
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. Figuur 20-1 geeft een overzicht van de 
verhouding ‘natuurlijke straling’ (in de figuur aangegeven met *) ten opzichte van straling 
door kernenergie en andere industriële processen. Zoals blijkt bedraagt het aandeel van 
straling ten gevolge van kernenergie + militaire toepassingen + industriële producten in 
de dosisbelasting van de Vlaamse bevolking slechts 1%. Voor Wallonië zal dit aandeel 
nog lager zijn, aangezien het aandeel van achtergrondstraling daar hoger is. 

 
Figuur 20-1: Aandeel van de verschillende bronnen van ioniserende straling in de 
dosisbelasting van de bevolking (Vlaanderen, 2006) 
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20.2 Wijzigingen voor het referentie- en de verschillende scenario’s 

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 14.3.2. Uit Tabel 14-7 werd afgeleid dat de hoogste 
NO2 bijdragen gegenereerd worden in de scenario’s Base_Nuc en HiGro. Voor deze 
scenario’s bedraagt de maximale NO2 bijdrage respectievelijk 1,85 en 2,6 % van de 
grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens. 

Ook voor PM10 worden de hoogste bijdragen gegeneerd in de scenario’s Base_Nuc en 
HiGro. In het geval van PM10 bedraagt de maximale bijdrage respectievelijk 0,2% en 
0,23% van de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens. 

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 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 referentiescenario en 
de verschillende onderzochte scenario’s. Voor het MIRA rapport (December 2007) 
werden het aantal DALY’s berekend voor Vlaanderen als gevolg van de blootstelling aan 
de gemiddelde omgevingsconcentraties PM10 en PM2,5 in Vlaanderen voor 2007. Op 
basis van deze gegevens kon een gemiddeld aantal DALYs per µg PM10 en PM2,5 en per 
relevante receptor berekend worden. Het resultaat van deze berekening staat in Tabel 
20-2. 

Op basis van Tabel 20-2 kan bijgevolg een ruwe inschatting gemaakt worden van het 
aantal DALYs bij de gemiddelde omgevingsconcentraties voor PM10 en PM2,5 in het 
referentiescenario. In de discipline lucht werd vermeld dat de PM10-concentratie 
vermoedelijk met ongeveer 3 µg zou dalen in het referentiescenario ten opzichte van de 
huidige situatie. Dezelfde wijziging werd toegepast op de PM2,5-concentratie om tot een 
inschatting van de gemiddelde omgevingsconcentraties van 27 µg/m³ PM10 en 14 µg/m³ 
PM2,5 te komen voor het referentiescenario (2020). De inschatting van het aantal DALYs, 
op basis van de bovenvermelde omgevingsconcentraties, het aantal receptoren in België 
en het gemiddeld aantal DALYs berekend in Tabel 20-2, wordt weergegeven in Tabel 
20-3 (hierbij dient opgemerkt te worden dat in Tabel 20-2 cijfers worden weergegeven 
voor Vlaanderen, terwijl Tabel 20-3 cijfers voor België weergeeft). Voor het 
referentiescenario levert dit een totaal aantal DALYs van 100640. 

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 referentiescenario werden afgeleid uit de discipline lucht 
en weergegeven in Tabel 20-4. 

Uit Tabel 20-4 blijkt dat de verschillen tussen de onderzochte scenario’s en het 
referentiescenario minimaal zijn, met een maximumverschil in bijdrage van 0,022 µg/m³ 
voor het LoGro-scenario. Dit scenario wordt dan ook als worst-case uitgewerkt. Een 
verschil in bijdrage tot de omgevingsconcentratie van 0,022 µg/m³ resulteert in een 
verschil in aantal DALYs van 143 (berekend op basis van het gemiddeld aantal DALYS 
per receptor per µg (Tabel 20-2), het aantal receptoren per effect in België en het verschil 
in omgevingsconcentratie van 0,022 µg/m³). Deze wijziging in het aantal DALYs betekent 
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een verschil van ongeveer 0,14% ten opzichte van het aantal DALYs in het 
referentiescenario, wat als verwaarloosbaar mag beoordeeld worden. 

 

Tabel 20-2: Overzicht van het aantal DALYs voor 2007 (MIRA, 2007) en berekening van 
het aantal DALYs per 1000 receptoren per µg (Vlaanderen) 

EFFECT Concentratie 

(in µg/m³) 15 

Receptor 

(populatie) 

DALYs DALYs/ 1000 

mensen /µg 

PM10 Acute effecten     

Niet-accidentele sterfte (totale bevolking) 30,1 5.952.552 143 0.80 

Ziekenhuisopnames wegens algemene 

luchtwegklachten (+65 jaar) 

30,1 1.011.934 0.5 

0.02 

Ziekenhuisopnames wegens hartklachten 30,1 5.952.552 27 0.15 

Gebruik van bronchodilatoren tegen astma (6-

15 jaar) 

30,1 25.769 36 

46.41 

Prevalentie van acute bronchitis (6-15 jaar) 30,1 696.449 357 17.03 

PM10 Chronische effecten     

Incidentie van chronische bronchitis 30,1 4.238.217 11466 89.88 

PM2,5 Chronische effecten    935.74 

Niet-accidentele sterfte 15,4 3.815.586 54984 0.80 

Totaal PM   67014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Deze gemiddelde achtergrondconcentratie is bepaald door interpolatie van 
meetgegevens op basis van bevolkingsdichtheid (MIRA, 2007) 
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Tabel 20-3: Inschatting van het aantal DALYs voor het referentiescenario (2020) voor 
België 

EFFECT Concentratie 

(in µg/m³) 

Receptor 

(populatie) 

DALYs 

PM10 Acute effecten    

Niet-accidentele sterfte (totale bevolking) 27 9.618.375 207 

Ziekenhuisopnames wegens algemene luchtwegklachten 

(+65 jaar) 27 1.667.681 1 

Ziekenhuisopnames wegens hartklachten 27 9.618.375 39 

Gebruik van bronchodilatoren tegen astma (6-15 jaar) 27 1.080.275 1.354 

Prevalentie van acute bronchitis (6-15 jaar) 27 1.080.275 497 

PM10 Chronische effecten   0 

Incidentie van chronische bronchitis 27 6.847.971 16.618 

PM2,5 Chronische effecten 14 6.253.598  

Niet-accidentele sterfte 27 9.618.375 81.924 

Totaal PM   100.640 

 

 

Tabel 20-4: Immissiebijdrage van de elektriciteitsproductie tot de luchtkwaliteit in België 
voor PM10 

 Immissiebijdrage (µg/m³) Verschil met 
referentiescenario (µg/m³) 

 Minimum Maximum Minimum Maximum 

2006 0,017 0,065   

2007 0,0084 0,031   

Referentiescenario 0,023 0,085 / / 

Base_Nuc 0,022 0,083 -0.001 -0.002 

Base-HiCV 0,020 0,074 -0.003 -0.011 

LoGro 0,017 0,063 -0.006 -0.022 

HiGro 0,024 0,090 +0.01 +0.005 
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20.3 Beoordeling van de effecten 

De wijzigingen in impact op menselijke gezondheid, uitgedrukt in DALYs kan als 
verwaarloosbaar beoordeeld worden voor de verschillende onderzochte scenario’s ten 
opzichte van het referentiescenario. 

 

20.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Wegens de verwaarloosbaarheid van de impact op de menselijke gezondheid, dienen 
geen extra maatregelen voorgesteld worden vanuit deze discipline. 

 

21 Impact op de ecosystemen 

21.1 Beschrijving van de actuele situatie 

In Vlaanderen komen 60 soorten zoogdieren, 159 soorten broedvogels, 19 soorten 
amfibieën en reptielen, 64 soorten dagvlinders, 604 soorten spinnen, 1416 soorten 
hogere planten, 550 soorten paddenstoelen en meer dan 800 soorten mossen en 
korstmossen voor.  

Algemeen kan gesteld worden dat het aantal zeldzame soorten die gebonden zijn aan 
zeer specifieke leefgebieden in Vlaanderen afneemt, terwijl algemene, stikstof- en 
warmteminnende soorten toenemen. Daardoor vermindert de variatie in de natuur. Dit is 
de meest zichtbare dimensie van het verlies van biodiversiteit. 6 % van de wilde planten 
en dieren is in de loop van de eeuw verdwenen. Daarnaast staat 28 % op de Rode Lijst. 
Het gaat om soorten van zeer specifieke leefgebieden met een beperkt 
aanpassingsvermogen (bv. gentiaanblauwtje), soorten van het landbouwgebied (bv. 
veldleeuwerik) en soorten van een voedselarm milieu (bv. libellen van voedselarme 
vennen). Een aantal soorten gaat vooruit. Dat zijn meestal soorten zonder voorkeur voor 
specifieke leefgebieden (bv. ekster), soorten van warmere leefgebieden (bv. sommige 
libellen) en soorten van een voedselrijk milieu (bv. grote brandnetel). Daarnaast zijn er 
ook soorten die zich succesvol aangepast hebben aan veranderingen in hun leefgebied 
(bv. steenmarter) of die het goed doen dankzij gerichte inspanningen (bv. vleermuizen). 

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 125000 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. 

Ook vermesting is een belangrijke oorzaak van het verlies van biodiversiteit in de 
twintigste eeuw. Op dit ogenblik behoort de emissie van stikstof en fosfor naar het 
natuurlijke milieu in Vlaanderen tot de hoogste van Europa. In 8 % van de oppervlakte 
kwetsbare natuur is de stikstofdepositie voldoende gedaald om geen bijkomende schade 
meer te berokkenen aan die natuur, in de overige 92 % wordt wel nog bijkomende 
schade veroorzaakt. 
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Alle beschikbare gegevens wijzen erop dat voor de volgende decennia klimaat 
verandering en invasies van uitheemse soorten de biodiversiteit nog ernstiger kunnen 
bedreigen. Waarschijnlijk zullen ze tegen het einde van de 21ste eeuw de dominante 
oorzaak van verlies van biodiversiteit en verstoring van de natuur zijn, zowel op Vlaams 
als op mondiaal niveau. 

De groene ruimten (publieke parken, tuinen, bossen, braakland,...) in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest nemen een oppervlakte in van 8563 ha en vertegenwoordigen zo 
ongeveer de helft van de oppervlakte van het Brussels gewest. Ze hebben een 
ecologische functie en dragen bij tot de ontwikkeling van een aanzienlijke biodiversiteit. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herbergt 39 soorten inheemse zoogdieren, 93 
soorten inheemse broedvogels, 9 soorten inheemse amfibieën, reptielen en 17 soorten 
vleermuizen (van de 19 die in België leven) aanwezig. De vos, de reiger, de rode 
eekhoorn en het ree zijn goed vertegenwoordigd in Brussel. Betreffende de flora komen 
er 793 soorten hogere planten voor in het Brussels gewest. 

De diversiteit steunt evenwel op een wankel ecologisch evenwicht en staat onder sterke 
druk door de toenemende verstedelijking, de inkrimping van de niet-bebouwde en 
braakliggende oppervlakte, de recreatieve druk,... Bijkomend brengen het verlies, de 
fragmentering, de aantasting van de natuurlijke habitats en de aanwezigheid van 
invasieve exotische soorten de biotoop van bepaalde soorten van de Brusselse fauna en 
flora in gevaar. 66 voorkomende hogere planten staan op de Rode Lijst; ze zijn dus met 
uitsterven bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, achteruitgaand of zeldzaam. Het aantal 
neofyten (nieuwe planten) neemt snel toe. Sommige daarvan zijn invasief (vb. 
Reuzeberenklauw, Japanse duizendknoop, Bezemkruiskruid). Ongeveer 50 % van de 
zoogdieren, 30 % van de vogels en 75 % van de reptielen en amfibieën zijn kwetsbaar of 
bedreigd. Er wordt vastgesteld dat kwetsbare vogelsoorten (koekoek, fluiter, 
boerenzwaluw,...) zeldzaam worden en zelfs verdwijnen in bepaalde habitats (bossen en 
halfopen milieus), exotische vogelsoorten (halsbandparkiet, nijlgans,...) toenemen, vaak 
invasief zijn en in concurrentie treden met de inheemse soorten, een aantal inheemse 
soorten (roofvogels) toenemen ten gevolge van beschermingsmaatregelen. 

Door zijn variatie in reliëf en minder drukke bebouwing, biedt de Waalse regio een grote 
variëteit aan gunstige ecologische voorwaarden. Wallonië wordt gekenmerkt door een 
groot aantal bossen en open half-natuurlijke habitats met hoge biologische waarde zoals 
droge graslanden, heide, moerassen en weilanden. Dit wordt vertaald in een belangrijke 
verscheidenheid aan soorten (xxxvi). De Waalse regio heeft een rijke biodiversiteit met o.a. 
67 soorten zoogdieren, 161 soorten broedvogels, 22 soorten amfibieën en reptielen, 98 
soorten dagvlinders, 62 soorten libellen en waterjuffers en 45 soorten orchideeën. Onder 
hen bevinden zich een heleboel zeldzame, bedreigde en zeer typische soorten op 
Europese schaal (vb. hamster, middelste bonte specht, blauwborst, korhoen, zwarte 
ooievaar, zandhagedis, kamsalamander, moerasparelmoervlinder, rivierparelmossel, 
kleinbladige wespenorchis en veenorchis). Afhankelijk van de beschouwde groep gaat 25 
tot 75 % van de soorten achteruit. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de wijziging, 
versnippering en verdwijning van hun habitats en de verontreiniging en eutrofiëring van 
bodem en water. Daarbij komen nog nieuwe bedreigingen zoals de klimaatverandering 
en de vestiging en uitbreiding van exotische soorten.  

In 1992 lanceerde de Europese Unie het project Natura 2000 voor het realiseren van een 
ecologisch netwerk van natuurlijke en half-natuurlijke gebieden. Natura 2000 steunt op 
twee Europese richtlijnen: 

• Vogelrichtlijn (1979) beschermt alle in het wild levende vogelsoorten alsook de 
gebieden waar ze in de Europese Unie broeden, voedsel zoeken en overwinteren 
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• Habitatrichtlijn (1992) beschermt de natuurlijke leefgebieden die van belang zijn voor 
het behoud van wilde fauna en flora. Het gaat in hoofdzaak om kwetsbare, bedreigde 
of zeldzame habitats en soorten. 

Voor België wordt momenteel in totaal 12,6 % van het Belgisch grondgebied onder 
Natura 2000 beschermd. Niet minder dan 59 habitattypes komen hierin voor. Op dit 
ogenblik is 1,1 % van het Belgische grondgebied aangeduid als natuurreservaat. De 
natuurreservaten zijn grotendeels opgenomen in de aangeduide Natura 2000-gebieden, 
maar ze behouden wel hun strengere beschermingsstatus. Naast de Vlaamse Banken 
als Ramsargebied is in de Belgische Noordzee een zone van 18120 ha onder Natura 
2000 afgebakend (xxxvii). 

Op Europees vlak vormt Vlaanderen onder andere een belangrijke overwinteringsplaats 
voor vele soorten watervogels. 13,9 % van het grondgebied van Vlaanderen werd 
opgenomen als Natura 2000 gebied. Vlaanderen heeft moeite om de doelstellingen van 
de Europese natuurrichtlijnen te realiseren. Zelfs met de sterke juridische bescherming 
die de Europese Habitatrichtlijn biedt, is het zonder bijkomende inspanningen vanuit het 
ruimtelijke beleid, het milieu-, klimaat- en landbouwbeleid niet mogelijk om de 
doelstellingen van die richtlijn te halen. Met zijn 7,8 % Habitatrichtlijngebied scoort 
Vlaanderen zwak in vergelijking met het Europese gemiddelde, maar goed in vergelijking 
met de omliggende economische topregio’s. Dankzij de richtlijn moeten ontwikkelingen in 
en om de Habitatrichtlijngebieden (bv. infrastructuurwerken) rekening houden met de 
instandhouding van die soorten en habitats. Beschadiging kan alleen bij gebrek aan 
alternatieven en voor ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ en dient te worden 
gecompenseerd. Bijna alle habitats (96 %) uit de bijlage van de Habitatrichtlijn die in 
Vlaanderen aanwezig zijn, bevinden zich in een ongunstige staat van instandhouding. Zij 
dreigen te degraderen tot vooral meer voedselrijke habitats. 73 % van de soorten uit de 
bijlagen van de Habitatrichtlijn die in Vlaanderen leven, bevindt zich niet in de beoogde 
gunstige staat van instandhouding. (xxxviii). 

2375 ha (14 % van het grondgebied) van het Brussels gewest werd aangeduid als 
Speciale Beschermingszone Habitatrichtlijngebied in het kader van het Europese netwerk 
Natura 2000. De aanduiding is gebaseerd op de aanwezigheid van leefbare populaties 
van vier vleermuissoorten, een insectensoort en een vissoort. Er zijn geen gebieden die 
in aanmerking komen als Vogelrichtlijngebied. De betrokken gebieden vinden we terug in 
het Zoniënwoud, de aangrenzende beboste gebieden en de vallei van de Woluwe, de 
beboste en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest en de beboste en 
vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest 
(xxxix). In totaal komen er in het Brusselse Gewest 26 soorten van de Habitatrichtlijn voor 
(Bijlagen II, IV en V samen), waarvan 17 vleermuizen-soorten, 1 zoogdier, 1 amfibie, 1 
vis, 1 insect en 4 planten. Van de 20 soorten die op Bijlage IV staan en dus over het 
ganse grondgebied een volledige bescherming vereisen, zijn er 17 vleermuissoorten, wat 
het grote belang van deze gebieden aantoontxl. 

13,1 % van het grondgebied van Wallonië werd opgenomen als Natura 2000 gebied (xli). 
Het netwerk in Wallonië bestaat hoofdzakelijk uit bossen (75 %). In het Waals Gewest 
vindt men 44 habitats van communautair belang (waaronder 10 prioritaire habitats), 101 
vogelsoorten van communautair belang en 31 andere soorten van communautair 
belangxlii. 

 

21.2 Wijzigingen voor de referentietoestand en de verschillende 
scenario’s 

De belangrijkste effecten van elektriciteitscentrales, die een impact genereren op fauna 
en flora, zijn: 

• effecten ten gevolge van ruimte-inname door infrastructuur 
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• verlies aan (waardevol) biotoop 

• versnippering 

• effecten op biodiversiteit door stijgende vraag naar biomassa 

• verstoring door geluid 

• effecten ten gevolge van gebruik van infrastructuur en de wijziging van de abiotische 
condities: lucht-, water- en bodemverontreiniging 

 

Het aanwenden van open ruimte voor de bouw van infrastructuur heeft een impact op 
fauna en flora door verlies, achteruitgang, barrièrewerking en versnippering van 
natuurlijke habitats van planten en dieren. Sommige soorten kunnen niet overleven indien 
hun leefgebieden te klein zijn of indien ze zich onvoldoende kunnen verplaatsen tussen 
de verschillende leefgebieden die ze tijdens hun levenscyclus nodig hebben. Doordat 
uitwisseling tussen populaties bemoeilijkt wordt, treedt bij sommige soorten genetische 
verarming op en bestaat de kans dat de soort op termijn uitsterft. 

De aanwezigheid van de infrastructuur kan ook tot rechtstreekse schade leiden voor 
avifauna (aanvaringseffect bij windturbines). 

Geluidseffecten kunnen leiden tot het afschrikken van avifauna wat een verminderd 
voorkomen en een beperkte reproductie in de omgeving tot gevolg kan hebben. 

Wijzigingen in abiotische omstandigheden (bv. verontreiniging bodem, lucht en water) 
kunnen de ecologische waarden aantasten. De immissiebijdrage van verontreinigende 
componenten kan immers een effect hebben op fauna en flora. Zo hebben stofdeeltjes 
een negatief effect op de plantengroei, omdat ze de huidmondjes van planten verstoppen 
of licht onderscheppen. CO geeft fytotoxische effecten: bij dieren met hemaglobine 
bevattend bloed treden vergelijkbare effecten op als bij de mens. Ook NOx is fytotoxisch 
en heeft vooral effect op een verminderde fotosynthese. Daarnaast draagt NOx indirect 
bij tot verzurende depositie, wat ook negatieve effecten heeft voor planten, omdat het de 
waslaag van planten aantast. Ook SO2 draagt bij tot de verzurende depositie. 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 anderzijds ecologische verschuivingen op lange termijn. Blootstelling aan SO2 kan bij 
acute beschadiging aanleiding geven tot het verschijnen van necrotische vlekken tussen 
de bladnerven (dicotylen). Bij coniferen wordt vaak necrose van de bladpunten 
vastgesteld. Bij chronische blootstelling treedt groeiremming op, naast bladvergeling 
(“chlorose”) en het afvallen van de naalden bij coniferen.  

Waterverontreiniging kan leiden tot mortaliteit of subletale effecten bij aquatische 
organismen ten gevolge van de ecotoxiciteit van de geloosde stoffen. Daarnaast kunnen 
lozingen door de daling van het zuurstofgehalte en/of eutrofiëring indirect aanleiding 
geven tot de aantasting van het aquatisch milieu. 

 

21.3 Beoordeling van de effecten 

21.3.1 Effecten als gevolg van ruimte-inname 

Ruimte-inname van nieuw te bouwen infrastructuur leidt tot biotoopverlies en/of 
biotoopwijziging en heeft zo een rechtstreeks effect op fauna en flora. Aangezien de 
locaties van de nieuw te bouwen installaties niet gekend zijn, kan niet aangegeven 
worden waar ruimte-inname en dus biotoopverlies en/of biotoopwijziging zal optreden. 
Evenmin kan bepaald worden welke biotopen zullen verdwijnen en/of zullen wijzigen. 
Enkel volgende randvoorwaarden kunnen meegegeven worden: de bouw van nieuwe 
installaties mag niet gebeuren in en in de directe nabijheid van Speciale 
Beschermingszones (EU-Vogelrichtlijngebieden en EU-Habitatrichtlijngebieden). 
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Infrastructuurwerken die een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken 
(habitats en soorten) van de SBZ veroorzaken kunnen alleen bij gebrek aan alternatieven 
en voor ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Vanuit de Europese wetgeving 
is daarbij verplicht de nodige compenserende maatregelen en actieve 
instandhoudingsmaatregelen te nemen. Tevens mogen de nieuw te bouwen installaties 
niet in VEN-gebieden en natuurgebieden gebouwd worden. 

Uit Tabel 2-7 kan afgeleid worden dat de investeringen in nieuwe productiecapaciteit het 
hoogst zullen zijn bij het scenario HiGro (7409 MW) en het laagst bij scenario LoGro 
(3585 MW). De investeringen in nieuwe productiecapaciteit bij de scenario’s Base Nuc 
(6839 MW) en Base HiCV (6981 MW) zijn in grote lijnen gelijkaardig aan die bij het 
referentiescenario (6651 MW). We verwachten dus bij scenario HiGro een effect van 
biotoopverlies en/of biotoopwijziging als gevolg van ruimte-inname. Indien echter 
rekening gehouden wordt met bovenstaande randvoorwaarde zal het effect gemilderd 
worden en niet significant zijn. Ook voor de andere scenario’s verwachten we geen 
significant effect van biotoopverlies en/of biotoopwijziging als gevolg van ruimte-inname. 

 

21.3.2 Effecten als gevolg van versnippering en barrièrewerking 

De bouw van nieuw te bouwen infrastructuur kan leiden tot versnippering van de 
leefgebieden en barrièrewerking tussen geschikte leefgebieden van fauna en flora. 
Sommige soorten kunnen niet overleven indien hun leefgebieden te klein zijn of indien ze 
zich onvoldoende kunnen verplaatsen tussen de verschillende leefgebieden die ze tijdens 
hun levenscyclus nodig hebben. Aangezien de locaties van de nieuw te bouwen 
installaties niet gekend zijn, kan niet aangegeven worden waar en of versnippering en 
barrièrewerking zullen optreden. Volgende randvoorwaarde kan  meegegeven worden: 
de bouw van nieuwe installaties moet vermeden worden op plaatsen waar een 
versnippering van leefgebieden of waar barrièrewerking zou kunnen optreden bv. in en 
nabij SBZ, VEN-gebieden, natuurgebieden. 

Bij hernieuwbare energie door nieuw te bouwen on- en off-shore windturbineparken moet 
eveneens aandacht besteed worden aan de inplantinglocatie. Windturbines hebben nl. 
effecten op fauna, in het bijzonder op vogels (verstoring en aanvaring): 

• Vogels kunnen zodanig verstoord worden door de aanwezigheid van de turbines dat 
de gebieden met turbines gemeden worden. Dit kan gaan van het uitwijken op grote 
afstand door rond het park te vliegen tijdens trekbewegingen of door verder van de 
windturbines te gaan broeden, foerageren en rusten. Recent onderzoek heeft voor 
verschillende niet-broedende pleisterende en rustende vogelsoorten een significante 
verstoring vastgesteld tot 500 m van windturbines, en voor sommige soorten tot zeker 
600 en mogelijk 850 meter. Vooral watervogelsoorten en ganzen in open, nog quasi 
onverstoorde habitats, blijken gevoelig te zijn. Tijdens het broedseizoen zijn de 
effecten wat minder voor de meeste soortgroepen, maar wel nog aanzienlijk voor 
bijvoorbeeld steltlopers. Windturbines kunnen ook een belangrijk verstorend effect 
uitoefenen op de seizoenale struwtrek van dagtrekkende vogels (barrière-effect). De 
reacties kunnen zijn: het abrupt veranderen van vliegrichting door in een grote bocht 
rond het windpark te vliegen, terugvliegen, lager of hoger gaan vliegen, 
groepssplitsing,... (xliii) 

• Vogels kunnen tijdens het vliegen in aanvaring komen met windturbines of 
terechtkomen in de luchtverplaatsing achter de turbines. Dit leidt tot 
aanvaringsslachtoffers onder de vogels die op rotorhoogte voorbij de windturbines 
passeren. De aanvaringskans bij vogels kan sterk variëren per locatie en is afhankelijk 
van verschillende factoren: aantallen aanwezige en overvliegende vogels, vogelsoort, 
vlieghoogte ~ rotorhoogte, vlieggedrag, eigenschappen van het windpark en 
omgeving, weersomstandigheden, dag-nacht verschil,... Het aantal slachtoffers is 
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daarbij vooral afhankelijk van het aantal aanwezige en doortrekkende vogels, maar 
ook de omgevingsfactoren zijn niet onbelangrijk. Onderzoek naar 
aanvaringsslachtoffers onder vogels ten gevolge van operationele windturbines kwam 
tot het resultaat dat er (met de nodige correctiefactoren in acht genomen) maximaal 
125 vogelslachtoffers per windturbine per jaar zijn (xliv). Uit een langlopend onderzoek 
naar het aantal aanvaringsslachtoffers blijkt een gemiddelde van 20-30 aanvarings-
slachtoffers per turbine en per jaar (xlv). Deze waarde is vrij onafhankelijk van het 
rotoroppervlak en wordt bevestigd door gegevens uit de buurlanden. Specifiek 
onderzoek voor de haven van Zeebrugge, waar de windmolens in de onmiddellijke 
omgeving van het sterneneiland gelocaliseerd zijn, leveren jaarlijks gemiddeld 20,9 
aanvaringsslachtoffers per turbine op, waarvan 6,7 sternen (xlvi). 

 

 
Figuur 21-1: Aanvaringsslachtoffers van windturbines in functie van het rotoroppervlak op 
verschillende locaties in Vlaanderen, Frankrijk en Nederland (xlv).  
 

Bij de locatiekeuze voor de inplanting van de windturbines dient met volgende 
randvoorwaarden rekening gehouden te worden om de impact op vogels te beperkten: 

• Het is aanbevolen nieuwe windturbineparken niet nabij belangrijke broed-, pleister-, 
rust- en doortrekgebieden van vogels en vleermuizen te plaatsen. Wanneer bij het 
onderzoek naar de mogelijke impact van geplande windturbinelocaties blijkt dat er een 
gebrek is aan gegevens om een betrouwbare impactanalyse te maken, dient steeds 
het voorzorgsprincipe te worden gehanteerd.  

• Hoewel maatregelen waardoor de negatieve impact effectief vermeden kan worden – 
met locatiekeuze als belangrijkste aandachtspunt – de voorkeur verdienen, bestaan er 
ook maatregelen om de impact na plaatsing te reduceren. De belangrijkste maatregel 
is het stilleggen van de turbines gedurende een periode van het jaar. Andere 
maatregelen, zoals het werken met waarschuwingssignalen, zijn sterk omstreden. Het 
verlichten van de windturbines om aanvaringen tegen te gaan, wordt zelfs ten 
stelligste afgeraden. 

 

Uit Tabel 2-3 blijkt dat in het scenario Base HiCV de hernieuwbare energie het grootst is 
(113 %) ten opzichte van het referentiescenario (100%). We kunnen verwachten dat dit 
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scenario het grootste negatief effect zal hebben op aanvaring en verstoring van vogels. 
Indien echter met bovenstaande randvoorwaarden rekening gehouden wordt, zullen de 
negatieve effecten gemilderd worden. 

 

21.3.3 Effecten als gevolg van stijgende vraag naar biomassa 

Biomassa is het geheel van niet-fossiel organisch materiaal van biologische oorsprong. 
Het omvat planten die rechtstreeks bruikbaar zijn en de resten van een eerste exploitatie 
van de biomassa (landbouwafval, huishoudafval, dierlijke uitwerpselen, houtafval). 

De prospectieve studie elektriciteit (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.  

De biomassa voor elektriciteitsproductie kan afkomstig zijn uit energieteelten (korte 
omloophout zoals bv. populier, energiegewassen zoals bv. koolzaad) of uit organische 
afvalstromen (GFT, mest, slib, hout- papierindustrie, stro, (niet-)houtige biomassa via 
beheerwerken in bos- en natuurgebieden,...). Enkel de stijgende vraag naar biomassa uit 
energieteelten, waarbij de oorspronkelijke, natuurlijke, waardevolle fauna en flora dient te 
wijken voor de teelt van deze energieteelten (plantages), kan een negatieve impact 
hebben op de biodiversiteit. We kunnen besluiten dat in globo de stijgende vraag naar 
biomassa een impact kan hebben op de biodiversiteit, maar dat het doorrekenen van de 
effecten van de PSE hierop niet mogelijk is. 

 

21.3.4 Effecten als gevolg van geluidshinder 

Effecten van geluidsverstoring zullen gebonden zijn aan de plaatskeuze. Aangenomen 
wordt dat bij de locatiekeuze van nieuwe productie-eenheden rekening gehouden wordt 
met de aanwezigheid van natuurgebieden. Op die manier zal ook de verstoring van 
avifauna door geluid beperkt worden. 

 

21.3.5 Effecten als gevolg van emissies naar water, lucht en bodem 

Wijzigingen in abiotische omstandigheden (bv. verontreiniging van lucht, bodem, water) 
kunnen leiden tot een aantasting van de ecologische waarden. 

 

21.3.5.1 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 SO2, NOx en stof bij de verschillende 
scenario’s wordt verwezen naar het deel ‘aanrijking lucht’. 

 

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 pollutie met stikstofoxiden, 
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: 
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• Globale gevoeligheidsgrenzen van planten voor NO2 (xlvii): 

- chronische blootstelling: 190 µg/m³ 

- acuut: 5000 µg/m³ 

• Laagste gevoeligheidsgrens voor NO2 = 28,5 µg/m³, bij begrassingsexperimenten 
waarbij tevens 40 µg/m³ SO2 en 60 µg/m³ ozon in het mengsel gebruikt werd (xlviii). 

 

Uit de discipline lucht blijkt dat de berekende maximale immissiebijdrage van de 
elektriciteitssector voor NO2 in de range ligt van 0,55 (LoGro) - 0,78 (HiGro) µg/m³. 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 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. 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 2005-2015 
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 12 - 31 µg/m³ en in Wallonië tot 7 - 31 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 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 (xlix): 

- chronische blootstelling: 13-25 µg/m³ 

- acuut: 715 µg/m³ 

• Effecten van SO2 op cultuurgewassen, los van andere polluenten beschouwd (l): 

- 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 0,083 (Base-HiCV) - 0,12 (HiGro) µg/m³. 
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 
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overschreden. De maximale bijdrage van de elektriciteitssector ligt 0,42 (Base_HiCV) - 
0,6 (HiGro)% 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 0,063 (LoGro) - 0,090 (HiGro) µg/m³ beloopt. 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 2005-2015 
er een daling zal zijn van de jaargemiddelde concentratie PM10. Met uitzondering van de 
grote steden zal de jaargemiddelde luchtkwaliteit voor PM10 in Vlaanderen grosso modo 
terugvallen tot 17 - 32 µg/m³ en in Wallonië tot 13 - 32 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 32 - 37 
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. 

 

21.3.5.2 Aanrijking bodem 

De bijdrage voor verzurende depositie door de elektriciteitssector is in hoofdzaak toe te 
schrijven aan SO2. Verzurende depositie heeft negatieve effecten voor planten, omdat 
het de beschermende waslaag van planten aantast. Daarnaast draagt ook NOx indirect 
bij tot de verzurende depositie. 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’. 

Hieronder worden de kritische lasten verzuring voor de verschillende bos-, heide-, en 
soortenrijk graslandecosysteem weergegeven (li): 

• zuur grasland: 1603 Zeq/ha.j 

• neutraal-zuur grasland: 1391 Zeq/ha.j 

• kalkgrasland: 2679 Zeq/ha.j 

• cultuurgrasland 1375 Zeq/ha.j 

• natte heide: 2155 Zeq/ha.j 

• droge heide: 2002 Zeq/ha.j 

• loofbos: 1260 Zeq/ha.j 

• naaldbos: 2087 Zeq/ha.j 

 

De streefwaarden van VLAREM II voor verzurende depositie zijn: 

• 1400 Zeq/ha.j voor naaldbossen en heiden op zandgronden 
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• 1800 Zeq/ha.j voor loofbossen op arme zandgronden 

• 2400 Zeq/ha.j voor loofbossen op rijkere bodem 

 

Uit de discipline bodem blijkt dat de maximale verzurende depositie als gevolg van de 
emissies van de elektriciteitsproductie voor de verschillende scenario’s in de range ligt 
van 16 (Base HiCV en LoGro) – 21 (HiGro) Zeq/ha.j. 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. 

 

21.3.5.3 Aanrijking water 

In het hoofdstuk met betrekking tot de aanrijking van de oppervlaktewaterkolom is 
aangegeven dat globaal gezien de bedrijfsafvalwaters van elektriciteitscentrales relatief 
weinig verontreinigend zijn. De lozing van zuurstofminnende stoffen en eutrofiërende 
stoffen is vrij gering in relatie tot de globale lozing in België. Vooral op grote waterlopen is 
de impact beperkt en niet significant. De lozing van zouten is vrij belangrijk. Ze kunnen 
een invloed hebben op aquatische organismen. Doch gezien de lozing in grote 
waterlopen of getijdenrivieren die zout bevatten, is het verwachte effect minimaal. De 
lozing van gevaarlijke stoffen is gering in relatie tot de globale lozing ervan in België. Er 
zijn geen ecotoxicologische effecten te verwachten op fauna en flora. Toch in kleinere 
waterlopen is er een mogelijke druk van geloosde metalen op aquatische organismen. 
Rekening houdend met bovenstaande vaststellingen en met het feit dat steeds ook de 
nodige zuiveringsinstallaties gebruikt worden, kan verwacht worden dat de ecotoxische 
effecten op de aquatische fauna en flora ten gevolge van de elektriciteitsproductie 
onbestaande zijn. 

In het hoofdstuk met betrekking tot de aanrijking van de oppervlaktewaterkolom werd een 
evaluatie gemaakt van de bijdrage van mogelijke individuele projecten. In de omgeving 
van grotere waterlopen met hoge debieten werd de impact van de lozing van 
bedrijfsafvalwater door 2 types klassieke productie (steenkool- en STEG-centrales) 
geëvalueerd t.o.v. de huidige waterkwaliteit voor 4 representatieve waterlopen (Schelde, 
Maas, Albertkanaal, Kanaal Gent-Oostende). Uit deze analyse volgt dat voor de Schelde 
en de Maas de impact op fauna en flora gering of niet significant zal zijn. Voor het 
Albertkanaal en het kanaal Gent-Oostende zal de impact op fauna en flora gering zijn, 
doch mogelijks zullen er niet te verwaarlozen effecten optreden ten gevolge van de lozing 
van zouten. Het zijn voornamelijk bij de kleinere waterlopen met lagere debieten dat er 
een impact kan zijn van de lozing van afvalwater van klassieke thermische centrales op 
de waterkwaliteit en derhalve ook een eventuele impact op de ecosystemen. Deze impact 
is hoger voor een steenkolencentrale dan voor een STEG. 

Uit het hoofdstuk met betrekking tot de aanrijking van de oppervlaktewaterkolom, blijkt 
dat er minimale verschillen zijn tussen de verschillende scenario’s. Naar de toekomst toe 
blijkt trouwens dat de lozing naar het oppervlaktewater voor de verschillende scenario’s 
globaal gezien eerder zal afnemen dan toenemen. Dit is zeker het geval voor de lozing 
van (zware) metalen bij de scenario’s Base Nuc, Base HiCV en LoGro. Enkel bij een 
sterk toenemende vraag aan energie is een beperkte toename van de globale lozing 
voorzien. Dit geldt evenzeer voor de lozingen en derhalve dus ook de effecten van 
andere componenten die een rechtstreeks effect kunnen hebben op aquatische 
organismen, namelijk chloride, fluoride en sulfaat. 

Een zelfde probleem doet zich tevens voor wat betreft de lozing van zuurstofbindende 
componenten en voedingsstoffen. Dit betekent dat kan verwacht worden dat bij nucleaire 
afbouw en een hogere koolstofwaarde evenals bij een scenario met tragere economische 
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groei de onrechtstreekse effecten potentieel met ongeveer een derde zullen dalen. Enkel 
bij hogere economische groei zullen effecten ten gevolge van zuurstofbehoefte en 
aanrijking met nutriënten mogelijk iets stijgen. 

Uit het hoofdstuk met betrekking tot de waterbodem blijkt dat het effluent van 
elektriciteitscentrales tot enige aanrijking van de waterbodem kan leiden. Deze eventuele 
aanrijking van de waterbodem door de lozing van afvalwater werd bepaald voor 4 
belangrijke Vlaamse waterlopen (Schelde, Maas, Albertkanaal, Kanaal Gent-Oostende). 
Voor al deze waterlopen blijkt dat voor alle parameters de aanrijking door het effluent van 
elektriciteitscentrales zeer beperkt en slechts sporadisch meer dan 1% is. 

Er kan een effect zijn via de waterbodem op aquatische organismen door de opname 
door bentische organismen die in het sediment leven en door de bioaccumulatie in de 
organismen die predateren op bentische organismen. De globale invloed op fauna en 
flora ten gevolge van de aanrijking door het effluent van de elektriciteitscentrales wordt 
echter als nihil tot minimaal beoordeeld. Er is enkel enige (niet significante) druk op 
aquatische biota te verwachten indien het debiet van de ontvangende waterlopen laag is. 
Verder zijn er geen significante verschillen tussen de scenario’s te verwachten. 

 

21.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Betreffende impact op ecosystemen worden volgende milderende maatregelen 
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. 

• In kader van het voorzorgprincipe moet de inplanting van windturbines vermeden 
worden in of nabij broedgebieden, pleister- en rustgebieden en belangrijke trekroutes 
van beschermde, bedreigde, kwetsbare of zeldzame soorten.  

 

22 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 referentiescenario wordt voor elk thema als ‘0’ gescoord. Indien het effect van een 
bepaald scenario een grotere impact heeft ten opzicht van het referentiescenario krijgt 
het een negatieve score (-) of sterk negatieve score (--) afhankelijk van de grootte van de 
impact. Indien een bepaald scenario beter scoort dan het referentiescenario, krijgt het 
een positieve (+) of sterk positieve score (++). 

Bij de beoordeling van deze tabel dient rekening gehouden te worden met: 

• het feit dat in bepaalde scenario’s (LoGro en HiCV) een belangrijk deel van de 
elektriciteit vanuit het buitenland wordt geïmporteerd en dat de mogelijke effecten van 
de elektriciteitsopwekking in het buitenland niet konden worden meegenomen; 

• het feit dat het beleid op bepaalde scenario’s (LoGro en HiGro) geen impact heeft 
omdat deze in grote mate extern worden bepaald door de wereldwijde ontwikkeling 
van de economie, hoewel in het LoGro scenario ook een pakket efficiëntie-
maatregelen in rekening brengt; 

• 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. 
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Tabel 22-1: Samenvatting effecten per discipline en per scenario 
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Referentie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base_Nuc 0 0 0 0 0 + 0 0 -- 0 0 0 

Base_HiCV -- + 0 0 0 ++ + + 0 0 0 - 

LoGro + + 0 0 0 ++ + ++ 0 0 0 0 

HiGro - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

 

 

23 Monitoring 

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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DEEL 6 GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 

AD Energie Algemene Directie Energie 

BFE Beroepsfederatie voor de Elektriciteitssector 

BBT Best Beschikbare Technieken 

BIM Brussels Instituut voor het Leefmilieu 

BKG Broeikasgassen 

BREF BAT (best available techniques) REFerence document 

BWK Biologische Waarderingskaart 

BZV Biologische zuurstofvraag: maat voor makkelijk afbreekbare organische 
vervuiling in water = hoeveelheid zuurstof die per liter (verontreinigd) water 
nodig is om de in het water aanwezige (organische) verbindingen 
biologisch te oxideren. 

CANVEK Commissie van Advies voor de Niet-verspreiding van Kernwapens  

CREG Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas 

CZV Chemische zuurstofvraag: de hoeveelheid zuurstof die per volume-
eenheid (verontreinigd) water nodig is om de in het water aanwezig zijnde 
verbindingen chemisch te oxideren (maat voor makkelijk + moeilijk 
afbreekbare organische vervuiling). 

DGRNE Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement 

FOD Economie Federale Overheidsdienst Economie 

GEN Grote Eenheden Natuur 

GENO Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 

GWP Global Warming Potential 

HEB Hernieuwbare EnergieBronnen 

ICDO Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling 
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IMJV Integraal Milieujaarverslag  

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

LNG Liquified Natural Gas 

LRTAP Long-range Transboundary Air Pollution 

LW Geluidsvermogen 

MER MilieuEffectenRapport 

MINA-plan Milieu- en natuurplan 

MBO MilieuBeleidsOvereenkomst 

MIRA Milieurapport 

NIRAS Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen 

NIS Nationaal Instituut voor de Statistiek 

NEC National Emission Ceiling 

NTUA National Technical University of Athens 

OWD Office wallon des déchets 

POP Persistente Organische Polluenten 

PPP plannen, programma’s of projecten  

PSE Prospectieve studie elektriciteit 

SMB Strategische MilieuBeoordeling 

SPW Service publique de Wallonie 

STEG stoom- en gasturbine 

TSP Total suspended particles 

TOC Totaal Organisch Koolstof 
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UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change  

VEN Vlaams Ecologisch Netwerk 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 

VOC Volatile Organic Compounds (vluchtige organische stoffen) 

WKK Warmtekracht koppeling 

Zeq Zuurequivalent 
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