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PLAN-MER VAN DE PROSPECTIEVE STUDIE 
BETREFFENDE DE ZEKERHEID VAN DE 
AARDGASBEVOORRADING TOT 2020 

 

DEEL 1 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 
 

Voorliggende plan-MER onderzoekt de milieueffecten die mogelijkerwijs kunnen 
veroorzaakt worden bij het transport en het verbruik van aardgas alsook bij de 
aanleg en werking van de infrastructuren die hiervoor noodzakelijk zijn. Er wordt 
gekeken naar de milieueffecten die gepaard gaan met de toekomstige vraag naar 
aardgas binnen België, voor de periode tot 2020. 

Binnen deze plan-MER wordt de constructie van nieuwe infrastructuren in 
beschouwing genomen, alsook de exploitatie van deze nieuwe en de bestaande 
infrastructuureenheden.  

In de prospectieve studie aardgas (PSG) worden verschillende scenario’s 
onderzocht, die tot contrastrijke vooruitzichten van de aardgasvraag tegen 2020 
leiden. Ze zijn gebaseerd op drie studies: de studie over de perspectieven van 
elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 (PSE), de studie betreffende de behoefte aan 
aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infrastructuurontwikkeling 2009-
2020 opgesteld door de CREG (BABI2009) en de studie van het Federaal 
Planbureau omtrent de impact van het Europese Energie-klimaatpakket op het 
Belgisch energetisch en economisch systeem (WP21-08).  

Aan het einde van de analyse worden twee evoluties weerhouden: de eerste is de 
evolutie die komt uit het scenario 20/20 target_Nuc gebaseerd op de WP21-08, de 
tweede resulteert uit de som van de vooruitzichten van het aardgasverbruik in de 
industrie, de huishoudelijke en tertiaire sector afkomstig van het scenario 
BABI2009_Planif uit de studie van de CREG en de vooruitzichten voor het 
aardgasverbruik in de elektriciteitssector berekend in het scenario PSE_Base_Nuc 
van de PSE. 

• 20/20 target_Nuc: in dit scenario werd de inschatting van de evolutie van 
de aardgasvraag bepaald door de evolutie van de energieconsumptie 
binnen België, rekening houdende met het Europese Energie-
klimaatpakket. In dit scenario wordt de Europese 20/20 doelstelling 
vertaald naar de Belgische context, evenwel aangepast aan de recente 
beslissing van de federale regering om de werkingsduur van de 3 oudste 
kerncentrales te verlengen tot 50 jaar, en wordt de impact ervan op het 
Belgische energetische systeem doorgerekend. 

• BABI2009+PSE_Base_Nuc: voor de inschatting van de evolutie van de 
binnenlandse vraag werd voor de sectoren residentieel, tertiair en industrie 
gebruik gemaakt van de vooruitzichten in de studie van de CREG. Deze 
inschatting maakt gebruik van de macro-economische en demografische 
hypotheses van de prospectieve studie elektriciteit. 

Daarentegen stelt dit scenario wel dat een grotere marktpenetratie van 
aardgas in de residentiële en tertiaire sectoren meer geschikt is vanuit 
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infrastructuurplanning en bevoorradingszekerheid. Deze grotere 
marktpenetratie is in de studie van de CREG een basishypothese die niet 
alleen gestoeld is op beleid of economische onderbouw (bvb. relatieve 
prijzen van energievectoren), maar wel voortkomt uit een 
planningsaanpak. Voor de sector elektriciteit werd binnen de 
bovenvermelde scenario’s gebruik gemaakt van de resultaten van de 
prospectieve studie elektriciteit. Binnen het scenario dat weerhouden wordt 
uit de prospectieve studie wordt uitgegaan van een verlenging van de 
levensduur van de kerncentrales tot een effectieve levensduur van 60 jaar. 

Om ook rekening te houden met de mogelijke sluiting van de kerncentrales na 40 
jaar werking en de toekomstige aardgasbehoeften van de 
elektriciteitsproductiesector in dat geval, werd een variant ingevoerd in dit 
document, nl. de variant ‘BABI2009+PSE_Ref_scen’. 

In hoofdstuk 3 van deze plan-MER wordt aangegeven welk juridisch en 
beleidsmatig kader relevant is voor de studie voor de toekomstige 
aardgasbevoorrading in België en voor de evaluatie van de milieueffecten binnen 
deze plan-MER.  

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 en de investeringen van Fluxys (ontwikkelingen van de 
vervoernetten en infrastructuren). 

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het proces van de strategische 
milieubeoordeling (SMB) en kadert het voorliggende rapport in het proces van 1) 
screening (nagaan of de opmaak van een SMB noodzakelijk is), 2) scoping of 
register (opmaak van het scopingrapport dat voorafgaat aan het plan-MER), 3) 
opmaak van het plan-MER, 4) raadpleging van betrokken instanties en 
publieksraadpleging en 5) opmaak van een eindverklaring, waarin wordt 
aangegeven welke milieuaspecten in de prospectieve studie in beschouwing 
werden genomen en hoe dit is gebeurd. Tijdens dit proces wordt ook op twee 
momenten het advies van een adviescomité gevraagd: 1) bij opmaak van het 
register en 2) bij opmaak van het plan-MER. 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. In deze paragrafen wordt eerst een 
korte toelichting gegeven van de actuele situatie (2008) en vervolgens wordt de 
toekomstige situatie (scenario’s van aardgastransport en verbruik in 2020) kort 
beschreven. 

 

Impact op landschap  

Wat betreft de impact van het aardgasvervoersnet op het landschap wordt een 
onderscheid gemaakt tussen bovengrondse en ondergrondse infrastructuren. Tot 
de ondergrondse infrastructuren behoren alle leidingen en de ondergrondse opslag 
in Loenhout. De bovengrondse infrastructuren omvatten de drukreduceerstations, 
compressiestations, meetstations, debietregelstations, mengstations en de LNG-
terminal in Zeebrugge. 
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In de actuele situatie veroorzaakt de aanwezigheid van ondergrondse leidingen op 
de meeste plaatsen geen negatieve impact op het landschap. Bovengrondse 
infrastructuren kunnen lokaal wel een impact op het landschap veroorzaken. 

In de toekomstige situatie kunnen effecten optreden op de perceptieve kenmerken 
van het landschap en kan verlies van erfgoedwaarden optreden. Deze effecten 
worden vooral bepaald door de locatie van de nieuw te bouwen infrastructuren en 
zullen daarom pas op project-MER niveau kunnen bepaald worden. 

 

Aanrijking lucht  

Voor de actuele luchtkwaliteit kan algemeen gesteld worden 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 een probleem kent door het 
overschrijden van het maximum toegelaten aantal overschrijdingen van de 
daggrenswaarde. De immissiebijdragen ten gevolge van het transport en het 
verbruik van aardgas tot de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid 
van de mens bedraagt in de actuele situatie maximaal 3,5%. 

Voor de toekomstige situatie geldt dat de immissiebijdrage voor NOx voor alle 
scenario’s lager is dan in de actuele situatie en dit ondanks een stijging van het 
transport en het verbruik van aardgas. Er dient niet gevreesd te worden voor een 
overschrijding van de jaargrenswaarde als gevolg van de bijdrage van de emissies 
van het verbruik en het transport van aardgas. 

 

Uitstoot broeikasgassen  

In de actuele toestand maakt de CO2 emissie van het transport en het verbruik van 
aardgas 27,2% uit van de totale broeikasgasemissie in België. 

In de toekomstige situatie is de bijdrage van de CO2 emissie voor alle scenario’s 
hoger dan in de actuele situatie.  

In het scenario BABI2009+PSE_Ref_scen is de bijdrage het hoogste en in het 
scenario 20/20 target_Nuc is de CO2 bijdrage het laagste van de drie bestudeerde 
scenario’s. In alle scenario’s is de bijdrage van de emissie van het transport en het 
verbruik van aardgas hoog ten opzichte van de bestaande klimaatdoelstellingen 
2008-2012 (Kyoto-protocol). Het is op dit ogenblik echter 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, is het mogelijk dat 
reductiedoelstellingen op Europees niveau zullen vastgelegd worden. 

Verder dient ook opgemerkt te worden dat door het toenemend gebruik van 
aardgas emissiereducties plaatsvinden in andere sectoren (vb. emissies van 
steenkool, stookolie, e.d. dalen). Dit effect werd in deze studie echter niet in 
rekening gebracht. 
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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 maximale gemiddelde verzurende depositie als gevolg van het transport en het 
verbruik van aardgas in België is in de huidige situatie op het Belgisch grondgebied 
beperkt tot 15 Zeq/ha/jaar, hetgeen als aanvaardbaar wordt beschouwd. 

In de toekomstige situatie neemt de bijdrage van het transport en het verbruik van 
aardgas binnen België tot de gemiddelde verzurende depositie af voor alle 
scenario’s t.o.v. de huidige situatie. De scenario’s BABI2009+PSE_Base_Nuc en 
20/20 target_Nuc leveren de laagste bijdrage tot de gemiddelde verzurende 
depositie op.  

De maximale gemiddelde verzurende depositie als gevolg van het transport en het 
verbruik van aardgas in België is op het Belgisch grondgebied beperkt tot 13-14 
Zeq/ha/jaar voor alle scenario’s, hetgeen als aanvaardbaar wordt beschouwd. 

 

Wijziging bodemgebruik en bodemgeschiktheid  

In de actuele situatie kan het bodemgebruik binnen België onderverdeeld worden 
in enerzijds ‘stedelijke gebieden’, met ‘kernstadbebouwing’, ‘andere bebouwing’ en 
‘industrie’. Anderzijds wordt de bodem ingenomen door weilanden, akkers en 
bossen. De huidige ligging van de aardgasvervoersleidingen en infrastructuren van 
het vervoersnet (compressiestations, opslagplaatsen, grensmeetstations en 
mengstations) wordt weergegeven in onderstaande figuur.  

Voor de toekomstige situatie geldt dat bij aanleg van een gasleiding er weinig 
verandert naar bodemgebruik, bodemgeschiktheid en bodemkwaliteit.  
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Impact op menselijke gezondheid  

Voor de impact op de menselijke gezondheid ten gevolge van het transport en het 
verbruik van aardgas, is vooral de lucht- en bodemkwaliteit belangrijk. Deze 
aspecten werden reeds hierboven besproken.  

Bij de aanleg van aardgasvervoersleidingen en daarbij horende bovengrondse 
infrastructuren kan een subjectief gevoel van onveiligheid optreden. Wettelijke 
vereisten, controles en inspecties limiteren de mogelijke negatieve effecten. 

 

Impact op biodiversiteit  

Voor de actuele situatie 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.  

De belangrijkste effecten ten gevolge van het transport en het verbruik van 
aardgas die in de actuele situatie voorkomen zijn volgende: ruimte-inname door 
infrastructuren, ruimte-inname door de vrije zone die moet voorzien worden boven 
leidingen, verlies aan waardevol biotoop, versnippering en barrièrewerking en 
verstoring door geluid. 

Ten gevolge van het transport en het verbruik van aardgas kunnen in de 
toekomstige situatie dezelfde effecten ontstaan als in de actuele situatie. De 
ruimte-inname zal voor de verschillende scenario’s gelijk zijn en groter dan in de 
huidige situatie. Aangezien de locatie van nieuw te bouwen installaties nog niet 
gekend is, wordt in het kader van versnippering en barrièrewerking voornamelijk 
aandacht besteed aan randvoorwaarden: de bouw van installaties dient in de mate 
van het mogelijke vermeden te worden op plaatsen waar een versnippering of 
barrièrewerking kan optreden. Wat betreft verstoring door geluid worden de 
effecten beperkt wanneer bij de locatiekeuze rekening wordt gehouden met de 
aanwezigheid van natuurgebieden. Het is echter slechts op project-MER niveau 
dat de bovenvermelde effecten in detail kunnen bestudeerd worden. 

 

Impact op ecosystemen  

De beschrijving van de actuele situatie van de ecosystemen binnen België omvat 
een beschrijving van de aanwezige fauna binnen de compartimenten bodem, lucht 
en water. Op plan-MER niveau wordt geen impact verwacht op oppervlaktewater 
(zie register). Het aspect water wordt hier dan ook buiten beschouwing gelaten. De 
onderwerpen fauna, bodem en luchtkwaliteit kwamen hierboven reeds aan bod. 

Voor de toekomstige situatie werd afgeleid dat er voor de impact op ecosystemen 
via de lucht, ter hoogte van de grote steden, een risico blijft bestaan op een 
overschrijding van de laagste gevoeligheidsgrens voor NO2. Ook een 
overschrijding van de jaargrenswaarde voor NO2 voor de bescherming van de 
vegetatie blijft mogelijk. 



 14/95 

 

 

 

DEEL 2 INLEIDING 
De vraag naar aardgas in België en in de ons omringende landen, blijft jaar na jaar 
toenemen. In het licht van de klimaatdoelstellingen die de laatste jaren werden 
gesteld, onder meer het Kyoto-protocol en meer recent in het klimaatakkoord van 
Kopenhagen, schakelen de industrie, de elektriciteitsproducenten, huishoudens en 
de tertiaire sector in toenemende mate over op aardgas, aangezien aardgas een 
lage uitstoot aan broeikasgassen kent. 

In de “prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading 
tot 2020 (PSG) (i)”, opgesteld door enerzijds de AD Energie van de FOD 
economie, K.M.O., Middenstand en Energie en anderzijds het Federaal 
Planbureau, werd, een algemene analyse gemaakt van de toenemende 
aardgasvraag en de -bevoorrading. In deze studie werd nagegaan hoe aan de 
aardgasvraag kan beantwoord worden, rekening houdend met de evolutie van de 
energievraag in het algemeen en de elektriciteitsvraag in het bijzonder. De studie 
houdt rekening met een verlenging van de levensduur van de bestaande 
kerncentrales. 

Voor het beoordelen van de gevolgen voor milieu, ten gevolge van de prospectieve 
studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020, moet een 
strategische milieubeoordeling (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 (ii) 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 het kader van de wet van 13 februari 2006 moet voor de “prospectieve studie 
betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020”, 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 scopingdocument, ook 
register genoemd. Binnen het scopingdocument werd de reikwijdte en het 
detailniveau van de strategische milieubeoordeling aangegeven. In dit document 
werd een beschrijving gemaakt van de voorgestelde studie en werden de te 
bestuderen scenario’s toegelicht. Er werd tevens aangegeven welke milieueffecten 
als mogelijk significant aanzien worden en bijgevolg bestudeerd worden in het 
plan-MER. 

Het ontwerpregister werd in juni 2010 voor advies voorgelegd aan een 
adviescomité, Adviescomité SEA genoemd, waar verschillende federale instanties 
deel van uitmaken. In december 2010 werd het definitieve register meegedeeld 
aan het Adviescomité SEA.  
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Voorliggend rapport bevat het milieueffectenrapport, dat eveneens aan het 
Adviescomité SEA wordt voorgelegd. Het rapport omvat de identificatie, 
omschrijving en evaluatie van de vermoedelijke milieueffecten die als gevolg van 
de uitvoering van de studie kunnen optreden. Betrokken instanties en het publiek 
worden geraadpleegd en krijgen de mogelijkheid om inspraak te hebben. 

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

1 Doelstelling en inhoud van de prospectieve studie  

1.1 Doelstelling 

Het opzet van de prospectieve studie betreffende de zekerheid van de 
aardgasbevoorrading, waarvan de milieueffecten moeten worden beoordeeld, is 
een analyse te maken van de toekomstige vraag en aanbod voor aardgas binnen 
België, voor de periode tot 2020. Hierbij wordt uitgegaan van een ‘zekerheid van 
aardgasbevoorrading’, hetgeen betekent dat op elk ogenblik voldoende aardgas 
beschikbaar is tegen een aanvaardbare prijs. Overeenkomstig de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere met leidingen, 
zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen1, moet 
de prospectieve studie rekening houden met de volgende elementen: 

• een raming van de evolutie van de vraag en het aanbod voor aardgas op 
middellange en lange termijn2; 

• richtsnoeren inzake diversificatie van de bevoorradingsbronnen en de 
identificatie van de nieuwe behoeften inzake bevoorrading in aardgas; 

• een indicatief investeringsprogramma met het oog op het behoud en de 
ontwikkeling van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas 
en de LNG-installatie; 

• een evaluatie van de bevoorradingszekerheid inzake aardgas en, wanneer 
deze in het gedrang dreigt te komen, aanbevelingen dienaangaande; 

• op het gebied van de opslagcapaciteit voor aardgas, de minimale streefdoelen 
die moeten worden bereikt in het kader van de bevoorradingszekerheid van 
het land. 

 

1.2 Onderdelen van de prospectieve studie 

Om de vraag naar aardgas in België te kunnen invullen, werd in 2008 vooral 
beroep gedaan op de invoer van aardgas via pijpleidingen uit Nederland en 
Noorwegen, samen goed voor 66% van de aardgasinvoer. Ook vanuit Rusland en 
het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd, hoewel in mindere mate (elk goed voor 
6,6%). Naast deze invoer van gas via pijpleiding is er ook de invoer van vloeibaar 
aardgas (liquified natural gas of LNG) via de LNG-terminal van Zeebrugge. Hier 
wordt LNG aangevoerd via schepen, tijdelijk gestockeerd in buffertanks en nadien 
hervergast en op het aardgasvervoersnet uitgezonden.  

                                                      

1 BS van 19/05/2009. 
2 De vraag van de thuismarkt (België) wordt geanalyseerd en er wordt rekening 
gehouden met de behoeften voor grens tot grens vervoer. 
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Om de toekomstige aardgasvraag te kunnen invullen zal, in overeenstemming met 
bovenvermelde studie, een nood zijn aan bijkomende infrastructuur en verbetering 
en/of vervanging van bestaande infrastructuur in België.  

In de prospectieve studie worden vooruitzichten gemaakt met betrekking tot de 
evolutie van de jaarlijkse aardgasvraag. Voor de inschatting van de noodzakelijke 
transportcapaciteit wordt voor de verschillende deelsectoren in België een 
inschatting gemaakt van de piekcapaciteit, die nodig is om op ieder ogenblik aan 
de binnenlandse vraag te kunnen voldoen, aangevuld met gegevens m.b.t. de 
noodzakelijke capaciteit voor grens-tot-grensvervoer. 

De evolutie van de totale jaarlijkse vraag is voornamelijk bepalend voor de 
milieueffecten van het aardgasverbruik, terwijl de evolutie van de piekcapaciteit 
bepalend is voor de noodzakelijke uitbreidingen en aanpassing aan de transport- 
en buffercapaciteit en de daarmee verbonden milieueffecten. 

In hoofdstuk2 wordt verder in detail uiteengezet hoe de bepaling van de jaarlijkse 
binnenlandse aardgasvraag is gebeurd en hoe gekomen is tot twee scenario’s en 
een variant voor de binnenlandse vraag. 

 

Binnen deze strategische milieubeoordeling zullen voor de beschouwde scenario’s 
de volgende onderdelen bestudeerd worden: 

• onderhoud van bestaande infrastructuur en constructie van nieuwe 
infrastructuur die noodzakelijk is om de transportcapaciteit te garanderen; 

• exploitatie van bestaande en nieuwe infrastructuur van het aardgasnetwerk. 

 

Hoeveelheid, type en grootte van de nieuwe infrastructuur 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 infrastructuur die van belang is voor de 
actuele situatie en verder is er informatie beschikbaar over de reeds geplande 
uitbreidingen voor de nabije toekomst (tot 2017) (zie Tabel 1-1 en Tabel 1-2).  

De nieuw geplande infrastructuur houdt rekening met de vooruitzichten van de 
vraag naar aardgas tegen 2020 en biedt een oplossing aan de knelpunten op het 
aardgasnetwerk. Zoals wordt vermeld in punt 5.2 van het ontwerp van PSG wordt 
rekening gehouden met de evolutie van het dag piekverbruik en de vraag naar 
overeenkomstige ingangscapaciteit. 
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Tabel 1-1: Infrastructuur in België – Situatie eind 20083 

Bestaande infrastructuur  

Leidingen 

• Aansluitingen met 17 distributienetbeheerders 

• 260 industriële eindverbruikers, elektriciteitscentrales en WKK-installaties 

rechtstreeks aangesloten op het vervoersnet 

3.800 km 

Meetstations 9 stations 

Compressiestations (Weelde, Winksele, Berneau, Zelzate, Sinsin) 5 stations 

Debietregelstations  

Mengstations (Lillo, Loenhout, Ville-sur-Haine en Warnant-Dreye) 4 stations 

Drukreduceerstations 160 stations 

LNG-installatie 

• Aantal opslagtanks 

• Overslagcapaciteit 

 

4 tanks 

9 miljard m³/jaar 

Opslaginstallaties 

• Opslagvolume Loenhout 

 

• Opslagvolume Zeebrugge 

 

650 miljoen 

Nm³ nuttige 

capaciteit 

2 opslagtanks 

of 59 miljoen 

Nm³ 

Bron: ontwerp van PSG 

 

                                                      
3 De situatie is sindsdien geëvolueerd (vb. verdere uitbreiding Loenhout, sluiting 
van de opslaginstallatie van Zeebrugge, …). 
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Tabel 1-2: Geplande nieuwe vervoereenheden tot 2017 (zoals voorzien in het 
ontwerp van PSG) 

Nieuwe infrastructuur  

VTN2-project: verdubbeling van de leiding tussen Eynatten en Zomergem 237 km 

VTN leiding vanaf Wilsele tot Loenhout met aftakking te Herentals-Ham 71 km + 31 km 

Compressiestation Winksele Capaciteitscreërend vermogen 

van 3.100 k.m³(n)/h 

Compressiestation Berneau Capaciteitscreërend vermogen 

van 900 k.m³(n)/h 

Noord-zuid project:  

- aanleg van een nieuwe hoofdas tussen Winksele en Blaregnies; 

- aanleg leiding tussen ’s Gravenvoeren en Berneau. 

 

125 km  

5 km 

Uitbreiding opslag Loenhout Verdere uitbreiding van nuttige 

capaciteit van 600 (2007) naar 

700 miljoen Nm³ 

Uitbreiding LNG-terminal Zeebrugge:  

- Fluxys LNG voert momenteel een studie uit omtrent de bouw van een 

tweede aanlegsteiger in Zeebrugge, waaraan hervergassingsschepen kunnen 

aanmeren. Daarnaast is ook een pijpleiding en bijbehorende infrastructuur 

nodig om het aardgas dat via LNG schepen wordt aangevoerd, in het Fluxys-

net te sturen. Momenteel onderzoekt Fluxys LNG de technische en 

economische haalbaarheid van dit project samen met de veiligheids- en 

nautische aspecten; 

- bouw van een Open Rack Vaporizer (ORV– verdamping van vloeibaar 
aardgas met de warmte van het zeewater); 

- bouw van een vijfde opslagtank. 

 

Projecten voor de aansluiting van nieuwe centrales op het transportnetwerk Individuele projecten in functie 

van aanvragen tot aansluiting, 

locatie en lengte trajecten 

momenteel nog niet gekend 

 

Bron: ontwerp van PSG 

In bovenstaande tabel moet rekening gehouden worden met het feit dat de 
projecten (scope en grootte, o.a.) kunnen evolueren in de tijd, in functie van het 
investeringsplan van Fluxys. 
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1.3 Nut en noodzaak van de studie  

De volledige vrijmaking van de energiemarkt 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 energiesector en de aardgasmarkt. De Europese 
richtlijn die de vrijmaking van de gasmarkt beoogt, legt verplichtingen op aan de 
lidstaten betreffende het garanderen van de bevoorrading, waaronder het volgende 
vervat zit: de regelmaat van de bevoorrading, met inbegrip van de meest afgelegen 
gebieden, de kwaliteit van de dienstverlening en de producten, de redelijkheid van 
de prijzen en de milieubescherming. Omdat België zelf geen producent is van 
aardgas, maar volledig afhankelijk is van import, is het voor ons land noodzakelijk 
om inzicht te verwerven in de toekomstige vraag naar aardgas, de toekomstige 
seizoensgebonden fluxen en daarmee samenhangend de benodigde 
opslagcapaciteit en infrastructuurontwikkelingen. De investeringen in het 
transportnetwerk zijn niet alleen van belang voor de garantie van de bevoorrading, 
maar zijn tevens ook noodzakelijk om de rol van België als centrale draaischijf voor 
grens tot grens vervoer van aardgas binnen Europa te versterken. Niet alleen de 
aanwezigheid van een goed uitgebouwd leidingennetwerk, maar ook de goede 
ligging van de hub in Zeebrugge, maken ons land immers tot een centrale 
draaischijf voor grens tot grens vervoer van aardgas naar landen binnen West-
Europa. 

Om na te gaan welke infrastructuur nodig is voor de garantie van de 
aardgasbevoorrading tot 2020 is het van belang om een studie op te stellen waarin 
wordt nagegaan hoe de aardgasvraag en -aanbod op elkaar kunnen afgestemd 
worden. 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 aardgasbevoorrading. Op 
basis van de in hoofdstuk 2 voorgestelde scenario’s wordt in dit document een 
milieubeoordeling gemaakt van de in de studie voorgestelde perspectieven. Deze 
milieubeoordeling bekijkt zoals hierboven vermeld de wijzigende vraag naar 
aardgas en de behoefte aan nieuwe structuren, alsook gecumuleerde effecten van 
geplande nieuwe infrastructuur en vervoerseenheden tot 2017. De beoordeling van 
de milieueffecten gebeurt in deel 5 van dit document. 

Het is niet de bedoeling om binnen deze milieubeoordeling een vergelijking te 
maken tussen het gebruik van aardgas en het gebruik van andere energiebronnen. 

 

2 Scenario’s en variant 

Zoals reeds vermeld in paragraaf 1.2 worden in de prospectieve studie enerzijds 
vooruitzichten gemaakt m.b.t. de evolutie van de totale jaarlijkse vraag naar 
aardgas in de verschillende deelsectoren in België en wordt anderzijds een 
inschatting gemaakt van de piekcapaciteit die noodzakelijk is om op ieder ogenblik 
aan zowel de binnenlandse vraag als de vraag voor grens tot grens vervoer te 
kunnen voldoen. 

De evolutie van de totale jaarlijkse vraag is voornamelijk bepalend voor de 
milieueffecten van het aardgasverbruik, terwijl de evolutie van de piekcapaciteit 
bepalend is voor de noodzakelijke uitbreidingen en aanpassing aan de transport- 
en buffercapaciteit en de daarmee verbonden milieueffecten. 
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Bij de bepaling van de totale jaarlijkse vraag naar aardgas werd gewerkt met een 
vork aan vooruitzichten. Deze vooruitzichten zijn niet afkomstig van nieuwe 
simulaties, maar zijn gebaseerd op (de resultaten van) een aantal recente studies. 
De verschillende vooruitzichten geven een waaier aan mogelijke uitkomsten weer, 
gegeven de verschillende onderliggende hypothesen en gebruikte modellen. 
Gezien er niet werd gewerkt met één gemeenschappelijke methodologie of model 
kan er niet over een referentiescenario (en alternatieve scenario’s) worden 
gesproken.  

De bepaling van de evolutie van de piekcapaciteit is gebeurd op basis van een 
extrapolatie van gegevens uit de winterperiode 2008-2009.  

 

2.1 Inschatting van de evolutie van de jaarlijkse b innenlandse vraag 

Voor de inschatting van de evolutie van de jaarlijkse binnenlandse vraag naar 
aardgas heeft de prospectieve studie aardgas voor 2 verschillende scenario’s 
gekozen: 

• het scenario BABI2009+PSE_Base_Nuc: een inschatting op basis van de 
studie van de CREG (iii) in combinatie met de resultaten van de prospectieve 
studie elektriciteit voor de sector van de elektriciteitsproductie (iv); 

• het scenario 20/20 target_Nuc: een inschatting op basis van WP 21-08 van het 
Federaal Planbureau (v) waarin een inschatting van de evolutie van de 
energieconsumptie in België wordt gemaakt binnen het kader van het Europese 
Energie-klimaatpakket.  

 

2.1.1 Scenario BABI2009+PSE_Base_Nuc  

Voor de inschatting van de evolutie van de binnenlandse vraag werd voor de 
sectoren residentieel, tertiair en industrie gebruik gemaakt van de vooruitzichten in 
de studie van de CREG. Dit scenario wordt gesimuleerd onder normale 
(gemiddelde in 30 jaar) en onder extreme omstandigheden waarvoor evenwicht 
tussen de behoeften en de voorzieningen behouden moet blijven (omstandigheden 
die zich statistisch 1 keer in de 20 jaar voordoen). Deze inschatting maakt gebruik 
van de macro-economische en demografische hypotheses van de prospectieve 
studie elektriciteit. 

Daarentegen stelt dit scenario wel dat een grotere marktpenetratie van aardgas in 
de residentiële en tertiaire sectoren meer geschikt is vanuit infrastructuurplanning 
en bevoorradingszekerheid. Deze grotere marktpenetratie is in de studie van de 
CREG een basishypothese die niet alleen gestoeld is op beleid of economische 
onderbouw (bvb. relatieve prijzen van energievectoren), maar wel voortkomt uit 
een planningsaanpak. 

Voor de sector elektriciteit werd gebruik gemaakt van de resultaten van de 
scenario’s opgesteld in het kader van de prospectieve studie elektriciteit. Rekening 
houdend met de beslissing van de federale regering om de operationele 
levensduur van de drie oudste kerncentrales te verlengen tot een effectieve 
levensduur van 50 jaar.  
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Tabel 2-1: Uitgangspunten scenario BABI2009+PSE_Base_Nuc  

Jaarlijkse groei bevolking 2005 - 2020 0,2% 

Jaarlijkse groei aantal gezinnen 2005 - 2020 0,8% 

Jaarlijkse groei gezinsinkomen 2005 - 2020 1,7% 

Jaarlijkse groei BBP 2005 - 2020 2,1% 

Jaarlijkse groei toegevoegde waarde economische sectoren  

Totaal 2,0% 

Industrie 1,7% 

Bouw 1,5% 

Tertiair 2,2% 

Energiesector 0,7% 

Vooruitzichten brandstofprijzen  

Olie (2020) 62,3 $2005/boe 

Steenkool (2020) 14,9 $2005/boe 

Aardgas (2020) 47,8 $2005/boe 

Koolstofprijs (2020, enkel ETS sectoren) 22 €/ton CO2 

Bron: Hoofdstuk 4 van het ontwerp van PSG 

 

2.1.1.1 Residentiële sector 

De gasvraag in de residentiële sector neemt verder toe, voornamelijk omwille van 
de omschakeling van andere brandstoffen naar aardgas. In de studie van de 
CREG worden voor de residentiële sector volgende verbruiken geschat voor 2020, 
uitgaande van een standaardjaar met 2.415 graaddagen: 

• H-gas: 38.572 GWh BVW 

• L-gas: 30.882 GWh BVW 

• totaal: 69.454 GWh BVW 

 

2.1.1.2 Tertiaire sector 

De gasvraag in de tertiaire sector neemt verder toe, voornamelijk omwille van de 
omschakeling van andere brandstoffen naar aardgas. In de studie van de CREG 
worden voor de tertiaire sector volgende verbruiken geschat voor 2020, uitgaande 
van een standaardjaar met 2.415 graaddagen: 

• H-gas: 15.888 GWh BVW 

• L-gas: 16.316 GWh BVW 

• totaal: 32.204 GWh BVW 
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2.1.1.3 Industrie 

De stijging van de gasvraag in de industrie wordt voornamelijk gestuurd door het 
prijsverschil tussen aardgas en andere brandstoffen, dat voor de ETS-sectoren nog 
wordt versterkt door de koolstofprijs. In de studie van de CREG worden voor de 
industrie volgende verbruiken geschat voor 2020: 

• H-gas: 61.146 GWh BVW 

• L-gas: 11.534 GWh BVW 

• totaal: 72.680 GWh BVW 

 

2.1.1.4 Elektriciteitsproductie 

Gegeven de verlenging van de operationele levensduur van de drie oudste 
kerncentrales tot 50 jaar, zoals werd beslist in december 20094 zijn er 6 relevante 
scenario’s in de prospectieve studie elektriciteit, nl.: 

• Base_Nuc 

• LoGro_Nuc (toegevoegde waarde industrie + 1,4% per jaar / tertiaire sector 
+2% per jaar) 

• HiGro_Nuc (toegevoegde waarde industrie + 1,8% per jaar / tertiaire sector 
+2,4% per jaar) 

• Base_HiCV_Nuc (koolstofprijs 2020: 54 €/ton CO2, alle sectoren) 

• LoGro_HiCV_Nuc 

• HiGro_HiCV_Nuc 

 

Naargelang het scenario varieert de aardgasvraag voor elektriciteitsproductie 
tussen 22.000 GWh BVW (LoGro_Nuc) en 63.000 GWh BVW (HiGro_HiCV_Nuc). 
Het scenario Base_Nuc positioneert zich met een aardgasvraag voor elektriciteits-
productie van 55.000 GWh BVW in het segment met de hoogste toekomstige 
vraag. Wat betreft de bevoorradingszekerheid geeft het scenario Base_Nuc dus 
een goede inschatting van de toekomstige aardgasvraag in de elektriciteitssector. 
De volledige aardgasvraag binnen de elektriciteitsproductie, met uitzondering van 
1 eenheid, betreft H-gas. Ook voor eventuele nieuw te bouwen eenheden wordt 
standaard een aansluiting op het H-gas net voorzien. 

 

2.1.1.5 Totale jaarlijkse vraag 

Vertrekkende van de evolutie van het scenario Base_Nuc uit de PSE voor het 
aardgasverbruik voor elektriciteitsproductie wordt volgende evolutie van de 
binnenlandse aardgasbehoefte geschat voor een standaardjaar met 2.415 
graaddagen. 

 

                                                      
4 Deze beslissing is op dit ogenblik nog altijd niet wettelijk vastgelegd. 
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Tabel 2-2: Evolutie van de binnenlandse aardgasbehoefte (2008 - 2020) 

 2008 2020 

 H-gas L-gas Aandeel L-gas H-gas L-gas Aandeel L-gas 

 GWh BVW GWh BVW % GWh BVW GWh BVW % 

Residentieel 31.807 26.536 45 38.572 30.882 44 

Tertiair 13.031 13.372 51 15.888 16.316 51 

Industrie 49.099 9.346 16 61.146 11.534 16 

Elektriciteit 53.382 1.238 2 53.984 927 1 

Totaal 147.319 50.492 26 169.590 59.659 25 

Bron: ontwerp van PSG 

 

Dit betekent een stijging van het H-gasverbruik met 15% en een stijging van het L-
gasverbruik met 15%. Bemerk dat voor de sector elektriciteitsproductie de 
inschatting van het Base_Nuc scenario vrij maximaal is en dat voor deze sector, 
afhankelijk van het gekozen scenario, de eindvraag tot 41.000 GWh BVW lager 
kan zijn. De maandgemiddelde vraag stijgt van 981.000.000 Nm³ in 2008 tot 
1.192.000.000 Nm³ in 2020 voor H-gas en van 1.040.000.000 Nm³ in 2008 tot 
1.230.000.000 Nm³ in 2020 voor L-gas. 

 

Naast de totale jaarlijkse vraag dient bij de evaluatie van de 
bevoorradingsbehoefte ook rekening gehouden te worden met de seizoensvraag 
en de noodzaak tot balancering. Zeker voor de residentiële en de tertiaire sector is 
de vraag naar aardgas omwille van de verwarmingsbehoefte veel hoger in de 
winter- dan in de zomerperiode:  

• zo is voor een normaal temperatuursprofiel de maandelijkse behoefte aan H-
gas in de maand januari 169% hoger en in de maanden juli en augustus 38% 
lager dan de jaargemiddelde vraag. Om dit vraagprofiel te balanceren wordt 
gedeeltelijk gebruik gemaakt van de aardgasopslag in Loenhout (netto 
onttrekking in de winterperiode, gevolgd door netto injectie in de zomerperiode) 
en gedeeltelijk door de invoer te laten fluctueren (meer invoer in de 
winterperiode en minder in de zomerperiode). Voor een extreem 
temperatuursprofiel loopt de onbalans zelfs op tot 207% meervraag en 34% 
mindervraag dan het maandgemiddeld verbruik; 

• voor een normaal temperatuursprofiel is de maandelijkse behoefte aan L-gas in 
de maand januari 174% hoger en in de maanden juli en augustus 33% lager 
dan de jaargemiddelde vraag. Om dit vraagprofiel te balanceren kan op dit 
ogenblik, gezien geen buffercapaciteit voor L-gas voorzien is, enkel de invoer 
gefluctueerd worden. Voor een extreem temperatuursprofiel loopt de onbalans 
zelfs op tot 214% meervraag en 30% mindervraag dan het maandgemiddeld 
verbruik. 
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2.1.2 Scenario 20/20 target_Nuc 

Het betreft hier een inschatting van het binnenlands aardgasverbruik op basis van 
de studie omtrent de impact van het Europese Energie-klimaatpakket op het 
Belgische energetische en economische systeem van het Federaal Planbureau 
(WP21-08). Deze WP21-08 beschrijft o.a. een scenario dat de Europese 20/20-
doelstelling vertaalt naar de Belgische context en doorrekent wat de impact zou 
zijn op het Belgische energetische systeem om tegen 2020 de doelstellingen op 
het vlak van broeikasgasemissiereductie en hernieuwbare energie te honoreren. 

De hypotheses zijn dezelfde als voor het referentiescenario in de prospectieve 
studie elektriciteit met uitzondering van: 

• de productie en evolutie van de ijzer- en staalsector;  

• de koolstofwaarde, waarvoor van een niveau van 33,5 €/ton CO2
 voor de ETS-

sectoren wordt uitgegaan. Voor de niet-ETS sectoren geldt een 
broeikasgasemissiereductiedoelstelling van 15% bij een koolstofwaarde van 25 
€/ton CO2. Van de doelstelling met betrekking tot hernieuwbare energie (13%) 
wordt 12,3% in België gerealiseerd en 0,7% via flexibiliteitsmechanismen aan 
een veronderstelde kostprijs van 49,5 €/MWh; 

• de operationele levensduur van nucleaire centrales, die beperkt is tot 40 jaar. 

Voor deze laatste hypothese, die ondertussen door een beslissing van de federale 
regering is verlengd (maar nog niet in wetgeving werd omgezet), werd 
gecorrigeerd. Deze correctie had voornamelijk betrekking op het aardgasverbruik 
in de sector van de elektriciteitsproductie. 

In de WP21-08 wordt evenmin een onderscheid gemaakt tussen H-gas en L-gas, 
maar wordt enkel de eindvraag, uitgedrukt in GWh BVW, weergegeven. 

In Tabel 2-3 wordt de binnenlandse vraag berekend in de twee hierboven 
beschreven scenario’s, vergeleken. Wat elektriciteitsproductie betreft, wordt niet 
enkel de evolutie van het scenario Base_Nuc getoond, maar een vork berekend op 
basis van de 6 relevante scenario’s uit de PSE. 

 

Tabel 2-3: Binnenlandse vraag in 2020, zoals berekend in het ontwerp van PSG 

 BABI2009+PSE_Base_Nuc 20/20 
target_Nuc 

Verschil 

 GWh BVW GWh BVW % 

Residentieel 69.454 54.423 -21,6 

Tertiair 32.204 28.646 -11,0 

Industrie 72.680 70.400 -3,1 

Elektriciteit 22.000 – 63.000 45.000* +104,5 / -18,0 

Totaal 196.338 – 237.338 198.469 +1,1 / -16,4 

* Dit cijfer betreft een schatting gebaseerd op hoofdstuk 4 van het ontwerp van PSG 

Bron: ontwerp van PSG 
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2.2 Bepaling van de evolutie van de piekcapaciteit 

De piekcapaciteit voor invoer wordt zo gedimensioneerd om ook in de meest 
extreme omstandigheden aan de aardgasvraag te kunnen voldoen. Deze meest 
extreme omstandigheden worden als volgt gedefinieerd: 

• voldoen aan de verwarmingsbehoefte van de residentiële en tertiaire sector 
gedurende 3 opeenvolgende dagen met een equivalente temperatuur van -
11°C; 

• voldoen aan de gelijktijdige maximale vraag van de industrie op daggemiddelde 
basis; 

• voldoen aan de vraag van gasgestookte centrales, die op vollast draaien; 

• maximale debieten, gespecifieerd in de lopende contracten voor capaciteit voor 
grens tot grens vervoer, worden op ieder ogenblik gehonoreerd. 

 

In de prospectieve studie aardgas wordt een inschatting gemaakt van de 
piekcapaciteit voor invoer op basis van een extrapolatie van de gegevens uit de 
winterperiode 2008-2009. Gedurende deze periode werd België geconfronteerd 
met een periode van 5 opeenvolgende dagen met een equivalente temperatuur 
van -6°C. De piekverbruiken die gedurende deze peri ode werden vastgesteld, 
dienen als basis voor een berekening van de mogelijke evolutie van de 
piekcapaciteit voor invoer in de toekomstige situatie: 

• voor de distributienetten (residentiële verbruikers, tertiaire sector en industrie 
die niet rechtstreeks op het transportnet is aangesloten) werd gedurende deze 
periode een piekvraag van 1.800 k.m³(n)/uur voor L-gas en van 1.579 
k.m³(n)/uur voor H-gas opgetekend. Voor de geplande situatie wordt uitgegaan 
van een jaarlijkse groei van de piekvraag voor de distributienetten met 1,41% 
op het L-gas net en met 1.67% op het H-gasnet. De piekcapaciteit voor invoer, 
nodig om aan de vraag van de distributienetten te kunnen voldoen in 2020, 
loopt bijgevolg op tot 2.100 k.m³(n)/uur voor L-gas en van 1.892 k.m³(n)/uur 
voor H-gas. 

• voor de industrie die rechtstreeks op het transportnet is aangesloten wordt voor 
H-gas uitgegaan van een piekverbruik van 622 k.m³(n)/uur in de actuele situatie 
(capaciteit geboekt door shippers in januari 2008) en een jaarlijkse groei van dit 
piekverbruik met 1,70%. Het piekverbruik voor de industriële grootverbruikers 
op het L-gasnet blijft constant op een waarde van 182 k.m³(n)/uur tot 2020. 

• voor de sector van de elektriciteitsproductie wordt eveneens uitgegaan van een 
stabiele piekvraag voor L-gas van 53 k.m³(n)/uur, gezien in de toekomst geen 
bijkomende installaties meer op het L-gas net zullen aangesloten worden. Met 
betrekking tot het H-gas net kunnen alleen voorspellingen van de evolutie van 
het verbruik tot 2014 worden gemaakt op basis van de gekende projecten in de 
sector. Vertrekkend van een actuele piekvraag van 1.367 k.m³(n)/uur en een 
jaarlijkse groei van deze piekvraag van 13,7%, wordt voor 2014 een piekvraag 
van 2.283 k.m³(n)/uur verwacht. 

 

Het L-gasnet wordt enkel vanuit Nederland gevoed ter hoogte van Poppel en 
Zandvliet. De maximale ingangscapaciteit op dit punt bedraagt 2.734 k.m³(n)/uur. 
Van deze ingangscapaciteit is in theorie 1.300 k.m³(n)/uur gereserveerd voor grens 
tot grens vervoer naar Frankrijk maar in de praktijk is deze transit slechts 1.040 
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k.m³(n)/uur omdat zo’n 260 k.m³(n)/uur van de capaciteit gereserveerd voor grens 
tot grens vervoer toch naar het Belgische distributienet gaat. Voor de winters 
2012/2013 en 2013/2014 zal tijdelijk 60 k.m³(n)/uur extra beschikbaar zijn voor de 
Belgische markt. De ingangscapaciteit vanuit Nederland wordt aangevuld met 
maximaal 400 k.m³(n)/uur die door omzetting van H-gas tot L-gas in de installaties 
van Lillo en Loenhout kan worden gerealiseerd. Uit de balans tussen vraag en 
aanbod blijkt dat voor L-gas vanaf de winter 2014/2015 problemen kunnen 
ontstaan om aan de binnenlandse piekvraag te voldoen. Om oplossingen voor dit 
probleem uit te werken is een Task Force L-gas opgericht. 

De projecten uit het investeringsplan van de netbeheerder (zie 2.3) zullen er toe 
leiden dat de ingangscapaciteit voor H-gas de komende jaren zal stijgen van 3.734 
k.m³(n)/uur tot 6.480 k.m³(n)/uur. Naast de hierboven geschetste evolutie van de 
verbruiken van de distributienetten, de industriële grootverbruikers en de 
elektriciteitssector, moet voor H-gas bijkomend rekening gehouden worden met 
een piekverbruik van 360 k.m³(n)/uur voor omzetting naar L-gas. Uit de balans 
tussen vraag en aanbod bleek in het verleden dat er voor H-gas voor de periode 
2009/2010 en 2010/2011 problemen konden zijn om aan de binnenlandse 
piekvraag te voldoen, maar deze problemen zijn opgelost door de backhaul. Het 
overschot in piekingangscapaciteit vanaf de winter 2014/2015 kan gebruikt worden 
voor de conversie L/H en voor de voeding van bijkomende gasgestookte centrales, 
waarover momenteel nog geen gegevens bekend zijn. 
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Figuur 2-1: Evolutie van het aanbod en de vraag in winterpiekomstandigheden op 
het L-gasnet, 2002-2020 (k*m3(n)/u) 

Bron: ontwerp van PSG 

 

 



 28/95 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

TD H TI H TE H H/L omzetting Vraag ingangscapaciteit H Aanbod ingangscapaciteit H
 

Figuur 2-2: Evolutie van het aanbod en de vraag in winterpiekomstandigheden op 
het H-gasnet, 2002-2020 (k*m3(n)/u) 

Bron: ontwerp van PSG 

 

2.3 Geplande projecten transportinfrastructuur 

Met het oog op de garantie van de bevoorradingszekerheid moet de netbeheerder 
voldoen aan een investeringsplicht. In dit kader werd door de netbeheerder een 
investeringsplan5 uitgewerkt, waarin volgende belangrijke projecten vervat zitten: 

• VTN2-project: verdubbeling van de VTN tussen Eynatten en Opwijk: begin 
2010 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een tweede leiding 
tussen Eynatten en Opwijk (VTNbis) begonnen (voor dit project werd op 
09/05/08 een MER goedgekeurd). Deze VTNbis wordt 175 km lang en zal 
in 2011 in gebruik genomen worden. Met dit project wordt een grotere 
vervoers- en leveringscapaciteit gegarandeerd en neemt ook de grens-tot-
grensvervoerscapaciteit toe. Daarnaast zorgt het project ook voor een 
verbetering van de liquiditeit van de Hub in Zeebrugge; 

• verdubbeling van de VTN leiding tussen Opwijk en Zomergem: er wordt 
nagegaan of de verdubbeling van de VTN leiding tussen Eynatten en 
Opwijk (175 km) kan doorgetrokken worden van Opwijk tot Zomergem 
(62 km). Voor dit project is een plan-MER en een project-MER in opmaak;  

• leiding Wilsele-Loenhout met een aftakking ter hoogte van Herentals-Ham: 
in 2012-2013 wordt een 71 km lange leiding voorzien tussen de VTN te 

                                                      
5 De opmaak van het investeringsplan is gebaseerd op simulaties met het SIMONE 
model. Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar bijlage 3 van het 
ontwerp van PSG. 
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Wilsele en de ondergrondse opslag in Loenhout. Deze leiding heeft als 
doel om de voorziening van H-gas te garanderen voor de regio Antwerpen, 
de ondergrondse opslag in Loenhout te verhogen, rekening te houden met 
de capaciteitgroei in Limburg en eventueel ook om klanten gevoed in L-gas 
te converteren in H-gas. Zowel voor de leiding Wilsele-Loenhout als voor 
de leiding Herentals-Ham is een plan-MER en een project-MER in 
opmaak; 

• extra compressiecapaciteit in Berneau: in 2010-2012 wordt een extra 
compressiestation voorzien op het knooppunt van de VTN leiding en de 
SEGEO leiding te Berneau. Deze investering verhoogt de fysische vaste 
ingangscapaciteit op de SEGEO-leiding. De compressie creëert vaste 
ingangscapaciteit te ’s Gravenvoeren door de evacuatie van het 
overaanbod ten opzichte van het verbruik op de SEGEO-leiding naar de 
VTN leiding; 

• extra compressiecapaciteit in Winksele: een nieuw compressiestation voor 
de VTN leiding wordt voorzien te Winksele. Het doel van dit station is om 
zowel de capaciteit van oost naar west als van west naar oost te 
versterken. Deze optie voor capaciteitsversterking werd gekozen voor zijn 
mogelijke synergie met het ‘noord-zuid project’, waarvoor er ook een 
compressiestation in Winksele gewenst is. Er wordt voorzien dat dit station 
begin 2013 kan in gebruik genomen worden; 

• noord-zuid project Winksele - Blaregnies: dit project omvat een nieuwe 125 
km lange leiding tussen Winksele en Blaregnies, een nieuwe grenspost, 
een nieuwe leiding tussen ’s Gravenvoeren en Berneau (ongeveer 5 km) 
(zie onderstaande punt), alsook de hierboven vermelde 
compressiestations Berneau en Winksele. Dit project voorziet extra 
transportcapaciteit in Wallonië en versterkt tevens het grens-tot-
grensvervoer richting Frankrijk. De in dienst name van dit project wordt 
voorzien voor eind 2013 – begin 2014. Momenteel is zowel een plan-MER 
als een project-MER in opmaak voor de leiding tussen Winksele en 
Blaregnies; 

• noord-zuid project ’s Gravenvoeren – Berneau: dit project omvat de aanleg 
van een tweede leiding van ongeveer 5 km tussen het grensstation in 
’s Gravenvoeren (Belgisch-Nederlandse grens) en het compressiestation 
in Berneau voor bijkomende stromen aardgas vanuit Noorwegen (via 
Nederland). Voor dit project dient enkel een passende beoordeling 
opgemaakt te worden;  

• uitbreiding van de ondergrondse opslagcapaciteit in Loenhout: het totale 
ondergrondse opslagvolume te Loenhout bedraagt 1.200 Mm³(n) waarvan, 
650 Mm³(n) nuttig kan worden aangewend. Het opslagvolume wordt 
uitgebreid tot 1.400 Mm³(n) met een toename van het nuttig opslagvolume 
tot 700 Mm³(n). Deze uitbreiding gebeurt gradueel over 4 jaar van 2008 tot 
2011. Voor dit project werd een gecombineerde plan- en project-MER 
goedgekeurd (25/04/07); 

• tweede uitbreiding LNG-terminal: eind 2007 werd in een internationale 
bevraging gepeild naar de interesse in bijkomende capaciteit op de 
terminal voor vloeibaar aardgas in Zeebrugge. Naar aanleiding van de 
resultaten wordt momenteel een detailstudie uitgevoerd om een tweede 
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aanlegsteiger te bouwen. Hiervoor is een MER ontheffingsdossier 
goedgekeurd. Verder wordt ook de mogelijkheid nagegaan om 
hervergassingsschepen en kleine LNG-schepen te ontvangen. Er is ook 
een MER ontheffingsdossier goedgekeurd (31/07/09) voor een ORV en er 
werd een project-MER opgestart voor de bouw van een vijfde opslagtank; 

• investeringen ten behoeve van de aansluiting van nieuwe klanten: voor de 
toekomst wordt een grote toename verwacht van de aardgasgestookte 
centrales. In het ‘rush voor STEG scenario’ van de CREG wordt een 
bijkomende capaciteit van gasgestookte centrales van 8.225 MWe 
voorzien. Om de aansluiting van deze centrales en andere nieuwe klanten 
te voorzien, worden lokale versterkingen van het transportnet voorzien. 

Bovenvermelde projecten waren voorzien op het moment dat het ontwerp van PSG 
werd opgesteld en kunnen in de toekomst worden herzien.  

 

2.4 Variant 

In het ontwerp van PSG en in voormelde scenario’s werd uitgegaan van de 
beslissing van de verlenging van de levensduur van de 3 oudste kerncentrales tot 
50 jaar (ipv 40 jaar) wat betreft de horizon 2020. In bijlage 2 aan het ontwerp van 
PSG wordt ook rekening gehouden met de mogelijke sluiting van de kerncentrales 
na 40 jaar werking en de toekomstige aardgasbehoeften van de 
elektriciteitsproductiesector in dat geval. Om met deze laatste mogelijkheid 
rekening te houden, werd een variant ingevoerd in dit document, nl. de variant 
‘BABI2009+PSE_Ref_scen’. Rekening houdende met deze variant ziet Tabel 2-3 
er dan als volgt uit: 

 

Tabel 2-4: Binnenlandse vraag in 2020 voor BABI2009+PSE_Base_Nuc, 20/20 

target_Nuc en BABI2009+PSE_Ref_scen  

 BABI2009+PSE_Base_Nuc  

TJ OVW 

20/20 target_Nuc  

TJ OVW 

BABI2009+PSE_Ref_scen  

TJ OVW 

Residentieel 225.781 176.918 225.781 

Tertiair 104.689 93.122 104.689 

Industrie 236.268 228.856 236.268 

Elektriciteit 178.505 146.286 182.045 

Totaal 745.243 645.183 748.783 

 

Bron: hoofdstuk 4 en bijlage 2 van het ontwerp van PSG 
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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 aardgasbevoorrading van 
België. In de tabel wordt aangegeven wat de relevantie is van de juridische of 
beleidsmatige randvoorwaarde en in welke mate in de prospectieve studie reeds 
rekening werd gehouden met deze randvoorwaarde (‘ja’/’nee’ staat respectievelijk 
voor ‘er werd in de prospectieve studie reeds rekening gehouden met deze 
randvoorwaarde’ of ‘er werd in de prospectieve studie nog geen rekening 
gehouden met deze randvoorwaarde’. Alle in de lijst opgenomen juridische en 
beleidsmatige randvoorwaarden zijn relevant voor de opmaak van de milieustudie 
over de prospectieve studie).  

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 In rekening 
gebracht in het 
ontwerp van 
PSG: 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 en te verwezenlijken. 

De conventie erkent dat het architectonische erfgoed een onvervangbare weergave is van de rijkdom en 
verscheidenheid van het culturele erfgoed van Europa, en dat het getuigt van de onschatbare waarde van ons 
verleden en dat 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 in 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 

Europees landschapsverdrag (Raad van Het doel van dit verdrag is het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen en het Ja 
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Randvoorwaarde Relevantie In rekening 
gebracht in het 
ontwerp van 
PSG: ja/nee 

Europa, 20 oktober 2000, Florence) organiseren van Europese maatregelen op dit gebied.  

Thema Water   

IPPC richtlijn (2008/01/EG) Deze richtlijn regelt de “geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging” door bepaalde categorieën 
industriële activiteiten. De richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van 
emissies door de bedoelde activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen voor de beperking 
van afvalstromen, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken. Sleutelbegrip 
binnen deze richtlijn is het gebruik van Beste Beschikbare Technieken (BBT) die op Europees en soms ook op 
lidstaatniveau worden vastgelegd. 

Ja 

Verdrag inzake de bescherming en het 
gebruik van grensoverschrijdende 
waterlopen en internationale meren 
(Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties, 17 maart 1992, 
Helsinki) 

Het verdrag geeft aan dat maatregelen moeten genomen worden voor preventie, controle en reductie van 
grensoverschrijdende impact op waterlopen en internationale meren. 

Neen 

Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) en haar 
vertaling in de Gewestelijke regelgeving 

Sinds 22 december 2000 is de Europese kaderrichtlijn Water van kracht die het kader uittekent voor een uniform 
waterbeleid in de hele Europese Unie. Het doel van de kaderrichtlijn Water is de watervoorraden en de waterkwaliteit 
in Europa veilig te stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte af te zwakken. 

De praktische uitwerking van de richtlijn gebeurt op basis van stroomgebiedbeheersplannen en maatregelen-
programma’s. 

Voor Vlaanderen geeft het decreet integraal waterbeheer de gewestelijke reglementering omtrent waterbeheer weer, 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt beroep gedaan op het “ Waterbeheersplan” en in Wallonië geldt de 
”Code de l’eau (livre II)” 

Neen 

Gewestelijke reglementen inzake Het Vlaams reglement Milieuvergunning (VLAREM) geeft aan voor welke activiteiten en inrichtingen een Neen 
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Milieuvergunning 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’. 

Thema Lucht   

IPPC richtlijn (2008/01/EG) Zie thema water  

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 
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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 
elektriciteitsproductie vanaf 2010. 

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

Neen 6 

Gewestelijke reglementen inzake 
milieuvergunning 

Zie overkoepelend thema   

Thema Klimaat   

Akkoord van Kopenhagen (18 december 
2009) 

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

Het akkoord van Kopenhagen omvat de erkenning van de noodzaak om een globale temperatuursdaling van 2°C 
onder de pre-industriële levels te bereiken, met een mogelijke bijstelling van dit objectief in 2015, rekening houdende 
met wetenschappelijke aanbevelingen. 

Het akkoord ondersteunt het broeikasgasreductiedoel voor 2020 dat uitgewerkt is in het zogenaamde Energie-
klimaatpakket (zie verder). 

Neen 

                                                      
6 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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Kyoto-protocol (1997) 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 7,5% voor het Waals Gewest en een stijging met 3,375% 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 
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-Klimaatplan (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'énergie à l'horizon 2010 en 
Wallonie'. 

Ja 

Richtlijn 2009/29/CE tot wijziging van 
richtlijn 2003/87/EG over handel in 
broeikasgasemissierechten 

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. 

Ja 

Europees Energie-klimaatpakket (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 Energie-klimaatpakket, dat in december 2008 werd goedgekeurd Dit pakket omvat het volgende: 

Ja 
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• richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen; 

• besluit met betrekking tot de verdeling van de inspanningen ter vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen; 

• herziening van de richtlijn betreffende de uitwisseling van emissierechten voor de periode 2013-2020. 

Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009, betreffende de geologische opslag 
van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/01/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad maakt deel uit van het Europees Energie-klimaatpakket. Deze richtlijn geeft aan dat de CO2 van industriële 
installaties kan afgevangen en opgeslagen worden in geologische formaties (carbon capture and storage - CCS). 
Richtlijn 2009/31/EG heeft tot doel te waarborgen dat het afvangen en opslaan van CO2 een bruikbare optie wordt 
voor de vermindering van de uitstoot en dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. 

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.  

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. 

 

Ja 

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 
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Thema Bodem   

IPPC richtlijn (2008/01/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 gerefereerd worden naar: 

• het VLAREBO (Vlaanderen); 

• het ‘décret relatif à la gestion du sol du 5 décembre 2008’ (Wallonië); 

• de ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (2009) (Brussel). 

Ja 

Thema Afval   

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

Europese eco-designrichtlijn (2005/32/EG) Het doel van de eco-designrichtlijn 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 overkoepelend thema   

Thema Ecosystemen   

Verdrag van de Verenigde Naties 
betreffende biologische diversiteit 

Het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD) is een internationale overeenkomst opgezet door de Verenigde 
Naties om de biologische diversiteit wereldwijd te beschermen. Het Verdrag is door België ondertekend tijdens de 
Wereldtop in Rio, in 1992, en nadien, in 1995, bekrachtigd. 

Neen 

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 

Verdrag inzake het behoud van wilde Het doel van dit verdrag is de wilde fauna en flora en hun natuurlijke habitats te beschermen, en meer specifiek die Neen 
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dieren en planten en hun natuurlijke 
leefmilieu in Europa (Raad van Europa, 19 
september 1979, Bern) 

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

Bijzondere aandacht wordt besteed aan bedreigde en kwetsbare species, inclusief bedreigde en kwetsbare 
trekkende/migrerende diersoorten. 

Regionale reglementering over natuur 
bescherming 

Vlaanderen: natuurdecreet (decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu): Het natuurdecreet legt 
enkele basisprincipes op die iedereen moet volgen met betrekking tot het natuurbehoud. De belangrijkste principes 
zijn het standstill beginsel en de zorgplicht.  

Brussel: ordonnantie van 27 april 1995 betreffende het behoud en de bescherming van de natuur 

Wallonië: ‘loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature applicable pour la Région wallonne’. Deze wet heeft als 
doel om het karakter, de diversiteit en de integriteit van het natuurlijk milieu te bewaren, met behulp van maatregelen 
ter bescherming van de fauna en flora en de natuurlijke habitats, alsook de bodem, de ondergrond, water en lucht.  

Neen 

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de raad van 17 juni 2008 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (kaderrichtlijn mariene strategie) 

Deze richtlijn voorziet in een kader en gemeenschappelijke doelstellingen ter bescherming en behoud van het 
mariene milieu van nu tot 2020. 

Neen 

Thema Energie   

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
ter bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van richtlijn 
2001/77/EG en richtlijn 2003/30/EG 

In deze richtlijn wordt voor de Europese Gemeenschap een streefcijfer gesteld van 20% voor het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen in het bruto finale energieverbruik en er wordt gestreefd om voor de sector vervoer 
minstens 10% hernieuwbare energie in te zetten (tov het totaal aandeel in brandstoffen voor weg- en spoorvervoer 
en elektriciteit).  

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

Ja 
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eindverbruik van energie in 2020. 

Voor de nationale en gewestelijke regelgeving wordt gerefereerd naar:  

• wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen 
fossiele motorbrandstoffen; 

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

• KB van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen  

• decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 07/08/2008);  

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

• besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energiegebruik (Belgisch 
Staatsblad van 17/12/1999); 

• ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (Belgisch Staatsblad van 17/11/2001) en besluit van 29 maart 2007 van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor 
groenstroomcertificaten voor het jaar 2008 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28, § 2, 
derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgisch Staatsblad van 30/05/2007).; 

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

• besluit van de Waalse Regering van 15 december 2000 tot toekenning van een toelage voor de installatie 
van een warmwatertoestel met zonne-energie (Belgisch Staatsblad van 25/01/2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Het doel van deze richtlijn 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 

Ja 
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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 
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. 

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 (vii). 

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 1.832 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 

Overkoepelend thema    

Verdrag van Aarhus (25 juni 1998) 
betreffende toegang tot informatie, inspraak 
bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden 

Het verdrag handelt over: 

• het verlenen van toegang tot milieu-informatie aanwezig bij de overheid. Naast de "passieve" toegang, d.i. 
informatie verstrekken wanneer een burger of milieuvereniging erom vraagt, dient de overheid ook aan 
"actieve" informatieverstrekking te doen via onder meer het publiceren van rapporten over de toestand van 
het milieu, publiek toegankelijke databanken of soortgelijke registers, etc.  

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

Ja 
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specifieke activiteiten (een lijst hiervan is opgenomen als bijlage bij het verdrag) als plannen, programma's, 
beleid en regelgeving met betrekking tot milieu. Bij de beslissing dient rekening gehouden te worden met de 
inspraakresultaten, en de beslissing dient openbaar gemaakt te worden;  

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

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 
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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 aardgas 

Het energiebeleid, incl. de 

verlengingen van de 

werkingsduur van de 

kerncentrales, de bevordering 

van het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen 

en de verbetering van de 

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 aardgas. 

Investeringsprojecten Fluxys Deze investeringsprojecten hebben als 

doel om de bevoorrading en grens tot 
grens vervoer van aardgas te 

verzekeren 

Investeringsprojecten zullen 

zich deels baseren op de PSG 

en deels op bijkomende 

onderzoeken en bevragingen. 

 

Gezien de studie enkel het kader schetst waarbinnen de aardgasbevoorrading zich over 
de komende jaren zou kunnen ontwikkelen, maken individuele projecten geen deel uit 
van deze studie.  

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 en indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (vb. lengte 
leidingen, volume opslag, e.d.), zal een project-MER moeten opgesteld worden:  

• de constructie van nieuwe eenheden; 

• de vernieuwing/uitbreiding van bestaande eenheden. 

Indien een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vereist is, dient een plan-MER opgemaakt te 
worden. 
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5 Overzicht van het proces van de SMB 

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

Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 start het SMB-proces met een 
screeningsfase. De screeningsfase moet antwoord geven op de vraag of de opmaak van 
een SMB noodzakelijk is. Voor de prospectieve studie aardgas hoefde echter geen 
screening uitgevoerd te worden, aangezien de studie van rechtswege SMB-plichtig is 
(art. 6, §1, 1 van bovenvermelde wet). 

Een volgende stap in het proces is de opmaak van het register, ook ‘scopingrapport’ 
genoemd. Tijdens de scopingsfase werd de reikwijdte en het detailniveau van de 
strategische milieubeoordeling 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 SEA.  

In een derde fase (de huidige fase) wordt een milieueffectenrapport opgemaakt, dat 
eveneens aan het Adviescomité SEA wordt voorgelegd. Het rapport omvat de 
identificatie, omschrijving en evaluatie van de vermoedelijke milieueffecten die als gevolg 
van de uitvoering van de studie kunnen optreden.  

Bij de opbouw van het milieueffectenrapport werden al de ‘te verstrekken gegevens’, 
zoals vereist in bijlage II van de wet van 13 februari 2006, opgenomen. In onderstaande 
tabel wordt een overzicht gegeven van deze ‘te verstrekken gegevens’ en de 
respectievelijke hoofdstukken van het plan-MER, waarin deze gegevens vervat zitten.  

 

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

Te verstrekken gegevens, zoals gevraagd in 

bijlage II aan de wet van 13 februari 2006 

Hoofdstuk plan-MER waarin deze gegevens 

vervat zitten 

Een schets van de inhoud en de belangrijkste 

doelstellingen van het plan of programma en het 

verband met andere, relevante plannen en 

programma’s. 

Inhoud: hoofdstuk 1 

Doelstellingen: hoofdstuk 1.1  

Verband met andere plannen en programma’s: 

hoofdstuk 4  

De relevante aspecten van de bestaande situatie 

van het milieu en de mogelijke ontwikkeling 

daarvan als het plan of programma niet wordt 

uitgevoerd. 

Hoofdstukken 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 

15.1, 16.1, 17.1 

De milieukenmerken van de gebieden waarvoor 

de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. 

Hoofdstukken 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 

15.1, 16.1, 17.1 
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Te verstrekken gegevens, zoals gevraagd in 

bijlage II aan de wet van 13 februari 2006 

Hoofdstuk plan-MER waarin deze gegevens 

vervat zitten 

Alle bestaande milieuproblemen die relevant zijn 

voor het plan of programma, met inbegrip van 

met name milieuproblemen in gebieden die 

vanuit milieuoogpunt van bijzonder belang zijn, 

zoals gebieden die op grond van richtlijn 

79/409/EEG7 en 92/43/EEG8 zijn aangewezen. 

Hoofdstukken 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 

15.1, 16.1, 17.1 

De doelstellingen ter bescherming van het milieu, 

welke relevant zijn voor 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 4  

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 10.3, 11.4, 12.4, 13.4, 14.3, 

16.4, 17.3, 17.3 

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 19 

Een niet-technische samenvatting. DEEL 1 

                                                      
7 Vogelrichtlijn. 
8 Habitatrichtlijn. 
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Betrokken instanties en het publiek worden geraadpleegd en krijgen de mogelijkheid om 
inspraak te hebben over het ontwerp van PSG en over het plan-MER. 

Na de finale aanpassingen aan de prospectieve studie, zal een eindverklaring opgesteld 
worden. Deze eindverklaring zal onder meer aangeven welke milieuaspecten in de 
prospectieve studie werden in beschouwing genomen en hoe dit is gebeurd.  

F
iguur 5-1: Overzicht van het proces van de SMB 

 

6 Advies van het Adviescomité SEA op het register e n de 
wijze waarop hiermee werd omgegaan 

Het ontwerpregister werd op 1 juni 2010 voor advies voorgelegd aan het Adviescomité 
SEA. De opmerkingen die werden geformuleerd werden deels verwerkt en deels 
verworpen.  

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

Opmerkingen  Antwoorden 

Algemene opmerking: het Adviescomité vraagt om 

rekening te houden met het feit dat aardgas van alle 

fossiele brandstoffen de beste milieuprestaties levert.  

De milieubeoordeling heeft niet als doel om 

milieuprestaties van verschillende 

energiebronnen te vergelijken, maar zal wel 

beknopt aangeven wat de pre-chain emissies 

zijn van verschillende energiebronnen. 

Register/Scopingrapport 

Plan-MER 

Raadpleging betrokken 
instanties en 

publieksraadpleging 

Eindverklaring 

Advies van het Adviescomité SEA 

Screening 
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Opmerkingen  Antwoorden 

Algemene opmerking: de veiligheidsrisico’s verbonden aan 

het transport van aardgas dienen gemitigeerd te worden.  

Het aspect veiligheid zal behandeld worden in 

het luik ‘impact op menselijke gezondheid’. 

Doelstellingen: er werd opgemerkt dat de tekst uit 

hoofdstuk 1.1 geen getrouwe weergave is van artikel 34 uit 

de wet van 1 juni 2005. Er wordt gevraagd om nog een 

aantal elementen aan te vullen.  

Dit werd niet gedaan omdat de gevraagde 

elementen ook niet in het ontwerp van PSG aan 

bod komen en omdat de SMB zich uitsluitend 

baseert op de in het ontwerp van PSG 

bestudeerde elementen. 

Nut en noodzaak van de studie: er wordt gevraagd om 

duidelijker aan te geven dat de SMB zich zowel richt op de 

wijzigende vraag naar aardgas en behoefte aan 

aardgasinfrastructuren en dat ze zich ook concreter wens 

uit te spreken over de gecumuleerde effecten van geplande 

nieuwe vervoerseenheden tot 2017.  

Dit aspect werd verder toegelicht. 

Juridische en beleidsmatig kader: er werd gevraagd om het 

juridisch en politiek kader uit te breiden met enkele 

specifieke richtlijnen/reglementeringen.  

Het juridische en beleidsmatige kader werd 

uitgebreid overeenkomstig de gevraagde 

aanvullingen. 

Oplijsting van projecten: het Comité wenst verduidelijking 

over hoe de lijst met projecten m.b.t. bestaande en nieuwe 

infrastructuren in België tot stand is gekomen en wat de 

relatie is met de beschreven varianten.  

Er wordt gerefereerd naar punt 5.2 uit het 

ontwerp van PSG, waarin wordt aangegeven 

hoe gekomen is tot de lijst van projecten. 

Tijdshorizon: het Comité vraagt om de tijdshorizon te 

verlengen tot 2030.  
Hoewel het interessant zou zijn om verder te 

kijken dan 2020, vraagt dit om nieuwe analyses 

en zou dit tot een nieuwe uitwerking van het 

ontwerp van PSG leiden. Aangezien de SMB 

zich dient te baseren op gegevens die worden 

aangeleverd in het ontwerp van PSG, kunnen in 

de SMB enkel resultaten voor het jaar 2020 

worden weergegeven. 

Inschatting van de jaarlijkse vraag: het Comité vraagt om 

ook de sluiting van de drie oudste kerncentrales in 

beschouwing te nemen.  

Naar aanleiding van deze vraag werd een 

bijlage toegevoegd aan het ontwerp van PSG. 

Op basis van deze bijlage werd ook een variant 

voor de SMB opgesteld, nl. de variant 

BABI2009+PSE_Ref_Scen. 

Biogas: het Comité vraagt om te motiveren waarom biogas 

buiten de scope van de studie valt.  

Biogas werd binnen het ontwerp van PSG niet 

bestudeerd en dit omwille van volgende 

redenen: 

• zoals eerder vermeld is het niet de 

bedoeling om in de milieubeoordeling een 
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Opmerkingen  Antwoorden 

vergelijking te maken tussen de milieu-impact 

van aardgas en andere energiebronnen; 

• de perspectieven ivm de aansluiting van 

biogasinstallaties op het transportnetwerk 

binnen de horizon van de PSG, zijn momenteel 

verwaarloosbaar. Wel wordt er reeds biogas op 

het distributienet geplaatst, maar het 

distributienet valt buiten de opdracht van deze 

studie; 

• de aansluiting van biogas installaties op 

het netwerk vragen nog om studies omtrent de 

impact van de samenstelling van dit type gas 

op de transportinfrastructuur en op de 

apparaten die op gas werken. 

Link met andere PPP’s: het Comité acht het nuttig om de 

SMB te stofferen met informatie uit gelijkaardige studies uit 

buurlanden.  

Het is echter niet de bedoeling om in de 

milieubeoordeling de Europese vraag en de 

impact daarvan te gaan bestuderen. 

Betrokken experts, instanties, bedrijven en 

belangenorganisaties: het comité acht het nuttig om de 

Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de 

Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM-MUMM) te 

betrekken.  

In het kader van de PSG zijn er echter geen 

infrastructuurwerken op zee gepland en lijkt het 

dus ook niet nodig om de BMM-MUMM te 

betrekken. Dit is echter wel het geval op 

project-MER niveau. 

Scoping-in en scoping-out van milieueffecten: het Comité 

vraagt om de werkmethode voor het in/out-scopen van 

milieuthema’s te verduidelijken.  

In het begeleidingsinstrument dat werd 

opgesteld voor de opmaak van 

milieubeoordelingen voor plannen en 

programma’s op federaal niveau, werd geen 

methodologie beschreven die dient gehanteerd 

te worden bij het in/out-scopen van 

milieueffecten. De scoping-in vs. scoping out is 

gebaseerd op een expertenoordeel. Verder 

werd nog gevraagd om een aantal extra 

thema’s als ‘scoped-in’ aan te duiden. Het 

expertenteam acht deze thema’s (impact op de 

biodiversiteit van diersoorten, wijziging 

stroomsnelheid en richting oppervlaktewater en 

wijziging van sedimentatie en erosieregime 

oppervlaktewater) slechts relevant op project-

MER niveau en heeft deze thema’s daarom ook 

niet toegevoegd aan de lijst met scoped-in 

items. 

Uitstoot broeikasgassen: het Comité merkt op dat de Het klopt dat substitutie aansluitingen op zich 
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Opmerkingen  Antwoorden 

hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen van de 

aardgasbevoorradingssector niet noodzakelijk een goede 

indicator is, omdat bijvoorbeeld substitutieaansluitingen van 

huishoudens op het aardgasnet op zich geen negatieve 

invloed hebben op het milieu.  

geen negatieve invloed hebben op het milieu. 

Doch, om het effect van broeikasgassen op 

zich te beoordelen, dient de plansituatie 

vergeleken te worden met een referentiesituatie 

waarvoor betrouwbare gegevens beschikbaar 

zijn. Als meest evident referentiesituatie wordt 

daarom gekozen om de huidige situatie door te 

rekenen. 

Verder wordt opgemerkt dat niet enkel het binnenlands 

verbruik dient bestudeerd te worden.  

In de SMB zal naast binnenlands verbruik ook 

het grens-tot-grensvervoer bestudeerd worden. 

Impact op biodiversiteit: er wordt gevraagd om in fiche 7 

ook de Vogel- en Habitatrichtlijnen te vermelden.  

Deze richtlijnen worden meegenomen bij de 

beoordeling van de impact van de PSG op de 

biodiversiteit. 
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DEEL 4 GEHANTEERDE METHODOLOGIE 
 

7 Methodologische benadering van het plan-MER 

Binnen deze plan-MER worden milieueffecten onderzocht die het gevolg kunnen zijn van 
de uitwerking van de prospectieve studie aardgas. De milieueffecten worden bepaald 
voor de verschillende scenario’s en vergeleken ten opzichte van elkaar en ten opzichte 
van de huidige situatie. 

Er dient algemeen onderscheid gemaakt te worden tussen effecten op het milieu ten 
gevolge van ruimte-inname door de infrastructuur, ten gevolge van de uitbating van de 
infrastructuur en ten gevolge van het verbruik van aardgas door de eindgebruikers. 
Effecten van distributie (vb. effecten tgv. lekverliezen en interventies) worden in dit plan-
MER niet bestudeerd. 

Ruimte-inname, exploitatie en verbruik zullen enerzijds rechtstreekse effecten hebben op 
het landschap, de lucht, klimaat, water, bodem, biodiversiteit, afval, hinder en mens, 
maar zullen ook een onrechtstreekse invloed hebben. Zo worden effecten naar lucht 
bijvoorbeeld doorvertaald naar effecten op bodem en biodiversiteit.  

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

 

8 Betrokken experts, instanties, bedrijven of belan gen-
organisaties 

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

• de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie; 

• het Federaal Planbureau; 

• de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie 
voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie (Fluxys); 

• het Adviescomité SEA; 

• de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO); 

• de Gewesten; 

• het publiek. 
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9 Beperkingen en moeilijkheden bij de opmaak van he t plan-
MER 

In voorliggende plan-MER worden de milieueffecten besproken voor de huidige situatie 
van de aardgasbevoorrading in België. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de 
milieueffecten die verwacht worden gepaard te gaan met het referentiescenario en een 
aantal scenario’s voor aardgasbevoorrading tussen 2008 en 2020, zoals die worden 
voorgesteld in ‘het ontwerp van prospectieve studie betreffende de zekerheid van de 
aardgasbevoorrading tot 2020’. 

Aangezien deze strategische milieubeoordeling wordt opgesteld voor een (prospectieve) 
studie en niet voor een plan, zijn er in het kader van de opmaak van deze 
milieubeoordeling nog tal van onzekerheden, die het moeilijk maken om een 
kwantitatieve inschatting te maken van de effecten van aardgasbevoorrading tot 2020. 

Voorbeelden van onzekerheden zijn de locaties van de nieuw te bouwen infrastructuren 
en aan te leggen leidingen. Verder zit er ook een onzekerheid op de berekeningen 
omwille van het gebruik van emissiefactoren. Om deze onzekerheden zo veel mogelijk op 
te vangen, wordt gebaseerd op internationale literatuur. 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. Ook het verschil in impact als 
gevolg van substitutie van andere energiebronnen door aardgas kon niet in rekening 
gebracht worden door gebrek aan informatie. 

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. 

Wat betreft pre-chain emissies kan enkel het kwalitatieve verschil aangegeven worden 
tussen de impacten van verschillende energiebronnen. Als gevolg van de liberalisering 
van de gasmarkt wordt de keuze van de bevoorradingsbron bepaald door de ‘shipper’ 
(bevrachter). De staat is wel verantwoordelijk voor de zekerheid van de bevoorrading, 
maar heeft geen invloed op de keuze van de bevoorradingsbron en bijgevolg kan de 
SMB geen gedetailleerde uitwerking van pre-chain emissies uitvoeren. 

Verder is er tot op heden ook nog geen zekerheid over de eventuele verlenging van de 
termijn voor nucleaire uitstap of deed het beleid nog geen uitspraken over het opleggen 
van hogere koolstofwaarden. 

De resultaten die voor de scenario’s berekend worden, hebben betrekking op het 
referentiejaar (2020). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meeste keuzes die 
momenteel gemaakt worden of die in de nabije toekomst zullen gemaakt worden en die 
betrekking hebben op technische verbeteringen, een invloed hebben op de ganse 
levensduur van die installatie (30 à 40 jaar). De effecten naar milieu zullen dan ook vooral 
tot uiting komen op langere termijn (na 2020).  

Naar impact op klimaat dient ook opgemerkt te worden dat de hoeveelheid uitgestoten 
broeikasgassen van de aardgassector niet noodzakelijkerwijs een goede indicator is voor 
zijn impact op klimaat. Aangezien aardgas 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 aardgassector leiden tot een meer dan 
proportionele vermindering van broeikasgasemissies van andere energiebronnen (vb. 
substitutie van kolen door aardgas of substitutie van stookolie door aardgas). Met de 
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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 de actuele situatie 

Wat betreft de huidige impact van het aardgasvervoersnet op het landschap, wordt een 
onderscheid gemaakt tussen ondergrondse en bovengrondse infrastructuren. Tot de 
ondergrondse infrastructuren behoren alle leidingen van het aardgasvervoersnet alsook 
de ondergrondse opslagplaats te Loenhout. De ondergrondse vervoersleidingen worden 
bij voorkeur aangelegd doorheen landelijk gebied en er wordt zoveel als mogelijk stedelijk 
gebied vermeden. Het doorkruisen van lintbebouwing is echter soms onvermijdelijk. Bij 
de aanleg kunnen akkers, weilanden, bossen, wegen, waterwegen, onbevaarbare water-
lopen, … doorkruist worden. De aanwezigheid van de leiding veroorzaakt op de meeste 
plaatsen geen impact op de beleving van het landschap. Wel wordt er een wettelijk 
bepaalde voorbehouden zone voorzien rond aardgasvervoersleidingen waarop geen 
diepwortelende bomen en constructies geplaatst mogen worden. Beplanting is toegelaten 
voor zover ze nooit hoger wordt dan 2 meter en de stamdiameter nooit groter wordt dan 
10 cm op 1,5 meter hoogte. Wanneer er dus bijvoorbeeld bossen doorsneden worden of 
andere landschapselementen doorbroken worden, kan de aanwezigheid van de 
ondergrondse leiding een negatieve impact op het landschap hebben. Verder zijn er ook 
nog paaltjes en ‘luchtbakens’, die de helikopters gebruiken voor hun oriëntatie tijdens 
controlevluchten langs het netwerk. Deze merkpunten in het landschap, die een 
belangrijke schakel zijn in het veiligheidsbeleid van de netbeheerder, kunnen als 
beperkte visuele vervuiling beschouwd worden. 

Bij de ondergrondse opslagplaats in Loenhout horen ook bovengrondse installaties. 
Zowel door de inname van oppervlakte als hoogte, hebben de bovengrondse installaties 
van de ondergrondse aardgasopslag een vrij grote impact op het omringende landschap. 
De installaties bevinden zich in een open agrarisch gebied in de Noorderkempen, een 
landschap met grote percelen die een open en wijds vergezicht toelaten. Door deskundig 
groenaanleg te voorzien, werden de installaties zo goed als mogelijk geïntegreerd in het 
landschap (viii).  

Daarnaast is er nog de impact van andere bovengrondse infrastructuren, zoals 
drukreduceerstations, compressiestations, meetstations, debietregelstations en meng-
stations. Ook deze installaties kunnen lokaal een impact veroorzaken, afhankelijk van de 
inplanting en de omgeving. Om de impact zo klein mogelijk te houden, wordt de 
ingenomen oppervlakte zoveel mogelijk beperkt en wordt ook groenaanleg voorzien. 

Voor wat betreft de LNG-terminal in Zeebrugge, is er vooral in noordelijke en oostelijke 
richting een impact op het landschap. De terminal is er zichtbaar tot op ongeveer 7 km, 
maar omdat de terminal deel uitmaakt van de kunstmatige, industriële massa-elementen 
van de haven, sluit ze landschappelijk aan bij de algemene impact. In de westelijke 
richting (richting Blankenberge) verdwijnt de LNG-terminal achter de andere haven-
infrastructuur, en in zuidelijke richting achter de appartementen op de dijk (ix). 

 

10.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

10.2.1 Effecten tijdens de werken 

Bij de aanleg van aardgasleidingen en bovengrondse infrastructuren wordt een 
werkstrook afgebakend die toegankelijk is voor machines en waarin teelaarde dient 
verwijderd te worden. Hierbij kunnen volgende effecten optreden naar landschap: 
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Mogelijke effecten op cultuurhistorie : bij het graven van sleuven kunnen er 
archeologische resten gevonden worden. De uitgestrektheid van het studiegebied laat 
niet toe om een overzicht te geven van het geheel aan potentiële archeologische sites. 
Wel kan er uitgegaan worden van ongeveer 1 archeologische vindplaats per 10 ha (x). 
Deze dateren vooral uit de Romeinse tijd en uit de Middeleeuwen, maar kunnen ook 
jonger zijn.  

Door gebrek aan informatie over de locatie van de nieuw te bouwen infrastructuren, kan 
het effect ten gevolge van de aanleg ervan slechts bestudeerd worden op project-MER 
niveau. Voor Vlaanderen kan daarvoor gebruik gemaakt worden van de Centrale 
archeologische inventaris (xi).  

De Atlassen van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel, waarvan er tot 
dusver een twintigtal gepubliceerd zijn, bevatten telkens een kaart van de gekende 
archeologische vindplaatsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een kaart van het 
archeologisch potentieel, een beknopte geschiedenis van de gemeente in kwestie en een 
inventaris van de archeologische vondsten (xii). In Wallonië is er door gebrek aan 
middelen geen gelijkaardige gewestelijke inventaris (xiii). Fluxys werkt in Wallonië wel 
samen met de vzw ‘Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie (RPAW)’. In 
Vlaanderen werkt Fluxys samen met de archeologen van VIOE (Vlaams Instituut voor 
onroerend erfgoed); 

Mogelijke effecten op landschapsbeeld: Bij het afbakenen van een werkzone en het 
plaatsen van signalisatie, bij het afgraven en stockeren van teelaarde, door de bemaling 
en door de aanwezigheid van zware machines, wordt het landschapsbeeld geschaad. 
Ook het rooien van vegetatie heeft een negatieve invloed op het landschapsbeeld. Bij de 
aanleg van leidingen en bovengrondse infrastructuren kan het gebeuren dat bomen 
dienen gekapt te worden, voor doorgang van werfverkeer, Deze kunnen achteraf weer 
aangeplant worden, waardoor de effecten meestal slechts tijdelijk en herstelbaar 
(omkeerbaar) zijn. Indien bomen dienen verwijderd te worden ter hoogte van de 
voorbehouden zone rond de leiding, kunnen deze achteraf niet terug geplant worden, 
omdat deze strook boven de aardgasleiding dient vrij gehouden te worden; 

Mogelijke effecten op landschapsstructuur:  Het afbakenen van een werkstrook 
schaadt de landschaps(ecologische) structuur en zorgt tijdelijk voor bijkomende 
versnippering; 

Mogelijke effecten op versnippering: Het landgebruik van de landbouwpercelen, die 
doorkruist worden, wordt versnipperd. Het vermindert tijdelijk de oorspronkelijke 
connectiviteit. 

 

10.2.2 Effecten bij de exploitatie 

De effecten naar landschap, die in de toekomstige situatie van belang zijn, zijn gelijk-
aardig aan de effecten die in de actuele situatie belangrijk zijn. Door aanleg van nieuwe 
infrastructuren zoals extra leidingen, compressiestations, nieuwe onderdelen ter hoogte 
van de LNG-terminal en door uitbreidingen van de opslag te Loenhout, kunnen mogelijk 
volgende effecten op landschap optreden: 

Wijziging van de perceptieve kenmerken: aangezien de aardgasleidingen zich onder-
gronds bevinden zijn er tijdens de exploitatie nagenoeg geen effecten op het landschaps-
beeld te verwachten. Net zoals voor de huidige situatie, zal het landschapsbeeld op 
sommige locaties wel blijvend vestoord worden door de zichtbare bebakening en de niet 
toegelaten opgaande begroeiing binnen de voorbehouden zone. Indien de beleidsoptie 
wordt nagestreefd om zoveel mogelijk ondergrondse pijpleidingen te bundelen in 
leidingstraten en gelijk te laten lopen met bestaande lijninfrastructuren, dan kunnen deze 
effecten geminimaliseerd worden. 
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Voor wat betreft bovengrondse installaties, wordt het uitzicht van het landschap blijvend 
beïnvloed door de aanwezige infrastructuur. Aangezien op dit moment van het onderzoek 
nog geen gegevens bekend zijn over de exacte locaties van de nieuw te bouwen 
infrastructuren, kan nog geen beoordeling gebeuren over de mogelijke impacten op de 
perceptieve kenmerken in de toekomstige situatie. Met behulp van visualisatiemethoden 
(vb. schetsen, computermodelling, etc.) kan op project-MER niveau wel een beeld 
geschetst worden van de toekomstige situatie. Zichtbaarheidanalyses en 
landschapsstudies laten toe om de nieuw te bouwen infrastructuren zo esthetisch 
mogelijk in te passen in het landschap; 

Verlies van erfgoedwaarden : zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië werd een 
landschapsatlas opgesteld (xiv). Dit is een inventaris van alle landschapskenmerken met 
erfgoedwaarde die op mesoniveau (1/50.000) relevant zijn. Ook in Brussel nemen 
landschappen een belangrijke plaats in binnen het onroerend erfgoed en werden 
inventarissen van landschappen en archeologische erfgoed opgemaakt (xv). In de 
landschapsatlas worden zowel puntvormige, lijnvormige als vlakvormige relicten van 
bovenlokaal belang gebiedsdekkend gekarteerd. Samenhangende gehelen met belang-
rijke erfgoedwaarden en een vrij hoge gaafheid worden gewaardeerd via aanduiding als 
relictzone met bijbehorende beschrijvingsfiches. Naast relictzones worden in de 
landschapsatlas volgende zones onderscheiden: ankerplaatsen, lijnrelicten en punt-
relicten. 

Ankerplaatsen zijn gebieden of plaatsen waar complexen bewaard zijn van verschillende 
erfgoedelementen die een belangrijke onderlinge samenhang vertonen. Ze hoeven 
daarom niet typisch de kenmerken te vertonen van het traditionele landschap waartoe ze 
behoren, maar ze bezitten een uitgesproken identiteit. Ankerplaatsen komen dan soms 
ook buiten relictzones voor. De verschillende samenstellende delen vormen een 
bijzonder geheel en worden soms als een ensemble aangeduid. Het zijn plaatsen die een 
structurerend element in de ruimte kunnen vormen.  

Lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn van 
een cultuurhistorische betekenis. Zij kunnen bijdragen aan de opbouw en de structuur 
van de ankerplaats. Het kunnen allerhande wegtracés zijn, dijken, militaire 
verdelingslinies en ook natuurlijke verschijnselen die het bindend element zijn tussen 
erfgoedwaarden of landschappelijke structuren. 

Puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten en hun onmiddellijke omgeving. Het zijn 
dikwijls bouwkundige elementen met een bijzondere erfgoedwaarde, zoals monumenten, 
maar het kan even goed gaan over landschapselementen zoals een boom. 

Zoals hierboven reeds werd vermeld, is de exacte locatie van de meeste nieuw te 
bouwen installaties nog niet gekend. Op project-MER niveau dient nagegaan te worden 
welke relicten er zich binnen het studiegebied van een aan te leggen installatie of leiding 
bevinden. Voor ankerplaatsen en relictzones, kortom gave landschappen, worden 
specifieke beleidswenselijkheden geformuleerd die dan dienen gevolgd te worden. 

 

10.3 Beoordeling van de effecten 

Zoals hierboven vermeld kunnen bij uitvoering van de werken tijdelijk negatieve effecten 
ontstaan op landschapsbeeld, landschapsstructuur en versnippering. Ook naar cultuur-
historie zouden effecten kunnen optreden. Deze effecten zijn echter plaatsafhankelijk en 
dienen daarom op project-MER niveau bestudeerd en beoordeeld te worden. In de 
meeste gevallen zijn de effecten ten gevolge van de werken tijdelijk en omkeerbaar en 
daarom ook niet significant. 

Bij de exploitatie kunnen effecten optreden op de perceptieve kenmerken van het land-
schap en kan verlies van erfgoedwaarden optreden. Ook deze effecten worden vooral 
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bepaald door de locatie van de nieuw te bouwen infrastructuren en zullen dus pas op 
project-MER niveau kunnen bepaald worden. 

 

10.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Om de impact op landschap te beperken is een maximale bundeling van leidingen 
aangewezen. 

Om vernietiging van archeologisch erfgoed te vermijden, dienen aanwijzingen van de 
bevoegde instanties gevolgd te worden (het Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed, de cel ‘Bescherming’ van de Directie van Monumenten en Landschappen van 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de ‘Division du Patrimoine’ van het ‘Service 
Public de Wallonie’). Deze aanwijzingen worden vastgelegd op het moment dat de locatie 
van nieuwe infrastructuren gekend is en worden dus in detail uitgewerkt op project-MER 
niveau. 

Voor wat landbouwgebieden betreft, dienen tuin- en serrebouw, fruitboomaanplantingen 
en sierteelt zoveel mogelijk gevrijwaard te worden. 

Op een aantal plaatsen zoals natuurgebieden, bosgebieden, Vogel- en Habitatgebieden 
kan er gewerkt worden met een werkstrook met een verminderde breedte, teneinde het 
rooien van vegetatie en bomen zoveel mogelijk te vermijden. Een detailstudie op project-
MER niveau moet uitwijzen waar dit de beste keuze is. Een verminderde 
werkstrookbreedte is niet altijd de beste optie, gezien een bredere werkstrook soms 
bevorderlijk is voor een sneller herstel achteraf. Het is aangeraden om zoveel mogelijk 
het rooien van volwassen bomen te vermijden, aangezien deze niet mogen 
heraangeplant worden in de voorbehouden zone. Bij het verwijderen van bomen wordt 
door Fluxys een inventaris opgemaakt en wordt een financiële waarde toegekend aan de 
te rooienbomen. Gekapte bomen kunnen in theorie gecompenseerd worden door bomen 
aan te planten in de directe omgeving of op andere locaties, maar in de meeste gevallen 
wordt een financiële vergoeding gegeven aan de bevoegde regionale administratie. 

Indien een bestaande bomenrij wordt gekruist en er geen omweg mogelijk is, wordt 
geopteerd om zo dicht mogelijk tegen het begin van een bomenrij te kruisen en geen 
gaten te laten ontstaan. Het is soms beter om enkele bomen meer te rooien dan om een 
geperforeerde bomenrij achter te laten. 

Reliëfwijziging dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Waar na de werken door 
verandering in het reliëf het landschapsbeeld werd aangetast, dient dit in de mate van het 
mogelijke hersteld te worden. 

 

11 Aanrijking lucht 

11.1 Beschrijving van de actuele situatie 

11.1.1 Actuele luchtkwaliteit 

In het kalenderjaar 2008 constateerde de 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 in een zuiver industriële omgeving bevindt. Jaargemiddelde concen-
traties liggen tussen 2 en 20 µg/m³. 

Voor NO2 werd geconstateerd dat de jaargrenswaarde gesommeerd met de 
overschrijdingmarge op 2 meetplaatsen overschreden werd. Het betreft telkens verkeers-
intensieve plaatsen die omgeven zijn door hoge gebouwen (Borgerhout en Antwerpen-
Luchtbal). Jaargemiddelde concentraties liggen tussen 15 en 45 µg/m³.  
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2008 was een gematigd jaar voor wat betreft de ozonoverlast voor de gewassen en een 
relatief gunstig jaar op vlak van de overlast voor de volksgezondheid.  

Voor fijn stof was de situatie in 2008 minder gunstig. Zo werd de daggrenswaarde van 50 
µg/m³ voor de bescherming van de gezondheid van de mens in 9 van de 31 meetstations 
meer dan 35 keer overschreden. De jaargrenswaarde voor de bescherming van de 
gezondheid van de mens (40 µg/m³) werd nergens overschreden. Jaargemiddelde PM10 
concentraties liggen tussen 21 en 38 µg/m³.  

Wat betreft CO, kan gesteld worden dat de EU-grenswaarde in 2008 in alle meetstations 
ruim werd gerespecteerd. 

De jaargemiddelde grenswaarde voor benzeen, van 5 µg/m³, werd nergens in 
Vlaanderen overschreden. De maximale waarde die werd geconstateerd bedroeg 1,81 
µg/m³ en werd gemeten nabij een teerraffinaderij (xvi). 

Voor Brussel neemt troposferisch ozon een belangrijke plaats in in de groep van 
zorgwekkende verontreinigende stoffen. Voor ozon wordt de drempel waarop het een 
bedreiging vormt voor de gezondheid regelmatig overschreden. Daarnaast wordt ook 
aandacht gevraagd voor rondzwevende stofdeeltjes zoals PM10 en PM2,5. De POP’s 
(persistente organische polluenten zoals pesticiden, policyclische aromatische koolwater-
stoffen) zorgen niet voor verontrustende concentraties, maar toch wordt het respecteren 
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 (SO2, NOx, PM10, O3) wordt een blijvende daling 
verwacht, met een nog beter luchtkwaliteitsniveau als gevolg.  

In Wallonië werden in 2007 in alle meetstations waar fijn stof (PM10) en troposferische 
ozon werd gemeten, overschrijdingen van de normen vastgesteld. En ook andere 
polluenten, zoals fluoriden, stikstofoxiden, Ni en Cd zorgen voor problemen.  

De precursoren voor troposferische ozon daalden de laatste jaren: emissies van NOx 
namen tussen 1990 en 2005 met 26% af en emissies aan VOS daalden binnen dezelfde 
periode met 45%. 

Figuur 11-1 geeft voor heel België een overzicht van de jaargemiddelde NO2 concentratie 
in 2007. Hieruit blijkt dat de jaargemiddelde NO2 concentraties in Wallonië lager zijn dan 
in Vlaanderen. De hoogste jaargemiddelde concentraties worden waargenomen in de 
grote steden, als gevolg van de aanwezigheid van het verkeer. Zo tonen Brussel, 
Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi duidelijk verhoogde NO2 concentraties. 

Figuur 11-2 geeft de jaargemiddelde PM10 concentraties voor België. De hoogste 
concentraties (Oostrozebeke en Gent) bevinden zich ter hoogte van industriële sites.  

Figuur 11-3 geeft een overzicht van het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde 
voor PM10 op het Belgische grondgebied. Uit de figuur blijkt dat er vooral overschrijdingen 
worden waargenomen in het centrum en in het westen van het land.  
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Figuur 11-1: Jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter NO2 (µg/m³) op het 
Belgische grondgebied voor het referentiejaar 2008 (bron: IRCEL (xvii)) 

 

 

 

 

Figuur 11-2: Jaargemiddelde luchtkwaliteit voor de parameter PM10 (µg/m³) op het 
Belgische grondgebied voor het referentiejaar 2008 (bron: IRCEL) 
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Figuur 11-3: Aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde van 50 µg/m³ voor PM10 op 
het Belgische grondgebied voor het referentiejaar 2008 (bron: IRCEL) 

 

11.1.2 Actuele emissiesituatie 

11.1.2.1 Emissies van het aardgastransportnet binnen België  

In Tabel 11-1, Tabel 11-2 en Tabel 11-3 wordt een overzicht gegeven van de emissies 
aan CH4, CO2 en NOx die het gevolg zijn van het transport van aardgas in België, voor de 
laatste drie jaren (xviii). Emissies worden veroorzaakt ter hoogte van compressiestations, 
opslagplaatsen, drukreduceer-, tel- en mengstations, LNG activiteiten en interventies op 
leidingen. Uit Tabel 11-1 kan afgeleid worden dat methaanverlies vooral optreedt bij 
drukreductie, telling en menging. Daarnaast zijn ook interventies op leidingen een 
belangrijke bron van methaanemissies. Wanneer een interventie op een leiding plaats 
vindt, wordt in eerste instantie de druk op de leiding verlaagd en vervolgens wordt het 
nog in de leiding aanwezig aardgas gecontroleerd afgeblazen. Een derde belangrijke 
bron van methaanverlies zijn de compressiestations, gevolgd door de opslag. Bij de LNG 
activiteiten komt zo goed als geen methaan vrij. De lekverliezen in het distributienet 
worden in dit onderzoek niet meegerekend. 

Tabel 11-2 maakt duidelijk dat de LNG activiteiten de grootste bron voor de uitstoot van 
CO2 zijn. Daarnaast zorgen ook de drukreductie en menging voor een belangrijke CO2 
uitstoot, gevolgd door compressie en opslag.  

In Tabel 11-3 wordt de NOx uitstoot weergegeven. Wat NOx betreft, wordt de grootste 
uitstoot geleverd door de compressiestations, gevolgd door de LNG activiteit, de opslag 
en de drukreducering en menging. 

De emissies van de verschillende polluenten zijn sinds 1993 per eenheid getransporteerd 
aardgas gedaald. De verhoogde waarden voor het jaar 2009 zijn te wijten aan de 
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combinatie van een lange koude winter met een verhoogde aanvoer van LNG via de 
terminal in Zeebrugge. 

 

Tabel 11-1: Uitstoot CH4 in België ten gevolge van compressie; opslag; drukreducering, 
telling en menging; LNG activiteiten; interventies op leidingen en totale uitstoot (ton 
CH4/jaar) 

Ton CH4 Compressie Opslag Drukreducering, 

telling en 

menging 

LNG activiteit Interventies 

leidingen  

Totaal 

België 

2007 692,0 197,5 918,6 12,4 891,4 2.711,8 

2008 580,4 169,1 912,5 4,68 471,8 2.138,4 

2009 620,5 109,7 1.041,3 0,53 868,3 2.640,3 

Bron: Fluxys, 2010 

 

Tabel 11-2: Uitstoot CO2 in België ten gevolge van compressie; opslag; drukreducering, 
telling en menging; LNG activiteiten en totale uitstoot (kton CO2/jaar) 

kton CO2 Compressie Opslag Drukreducering, 

telling en 

menging 

LNG activiteit Totaal 

België 

2007 59,091 6,541 23,997 50,831 140,5 

2008 61,613 9,609 25,416 53,670 150,3 

2009 56,965 11,42 26,643 122,838 217,9 

Bron: Fluxys, 2010 

 

Tabel 11-3: Uitstoot NOx in België ten gevolge van compressie; opslag; drukreducering, 
telling en menging; LNG activiteiten en totale uitstoot (ton NOx/jaar) 

Ton NOx Compressie Opslag Drukreducering, 

telling en 

menging 

LNG activiteit Totaal 

België 

2007 504 34 19 56 613 

2008 575 46 19 49 689 

2009 691 52 43 108 893 

Bron: Fluxys, 2010 

 

11.1.2.2 Emissies van het aardgasverbruik in België 

De emissies ten gevolge van het verbruik van aardgas binnen België werden berekend 
per sector (zie Tabel 11-4). Voor de sectoren ‘residentieel' en 'tertiair’ werd gerekend met 
VMM emissiefactoren (xix), die op hun beurt gebaseerd zijn op emissiefactoren van het 
IPPC en het EMEP EEA guidebook 2009. De emissiefactor voor CH4 werd overgenomen 
uit de broeikasgasrapportage van België aan de UNFCCC (xxxv). Voor de sectoren 
‘industrie’ en ‘elektriciteit’ werd voor NOx en CH4 gerekend met emissiefactoren uit het 
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GAINS model, waarbij voor NOx ook de impact van emissiereductiemaatregelen mee in 
rekening wordt gebracht voor de geplande situatie.  

 

Tabel 11-4: Emissies voor verschillende sectoren voor het verbruik van aardgas in de 
huidige situatie in (k)ton (2008) 

2008 Eenheid Tertiair Residentieel Industrie Elektriciteit Totaal 

Verbruik TJ ovw 85.831 189.661 189.993 177.559 643.044 

Emissies             

CO2 kton 4.790 10.585 10.501 9.934 35.811 

CO  ton 2.393 5.879 14.550 2.165 24.988 

NOx ton 5.177 9.483 17.196 9.506 41.362 

CH4 ton 429 948 861 412 2.650 

 

11.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

11.2.1 Emissies van de exploitatie van het aardgast ransportnet binnen België 

Op basis van de gegevens uit de prospectieve studie m.b.t. de geplande nieuwe 
transporteenheden, werd een oplijsting gemaakt van infrastructuur die wordt voorzien in 
2017. Daarbij werd enkel rekening gehouden met de geplande nieuwe eenheden die zijn 
opgenomen in het investeringsprogramma van Fluxys. Deze geplande transport-
eenheden zijn voor alle scenario’s dezelfde. Tevens werd rekening gehouden met een 
significante stijging van de aanvoer van LNG op de terminal van Zeebrugge (120 
schepen van 135.000 m³ LNG per jaar). De emissies als gevolg van deze stijging, 
werden berekend, rekening houdend met de impact van de te bouwen ORV op de 
emissies van NOx en CO2. 

Emissies voor het jaar 2020 werden voor het geheel van bestaande en nieuwe 
transporteenheden berekend als een extrapolatie van gegevens van het laatste jaar 
waarvoor emissiecijfers gekend zijn, namelijk het jaar 2009 (zie Tabel 11-5). 

 

Tabel 11-5: Geschatte emissies (in (k)ton) als gevolg van de huidige en nieuw geplande 
transporteenheden voor het jaar 2020 

  

Compressie Opslag Drukreducering, 

telling en 

menging 

LNG 

activiteit 

Interventies 

leidingen  

Totaal België 

CH4 (ton) 705 171 1.070 7,3 844 2.798 

CO2 (kton) 65 10 28 257  360 

NOx (ton) 143 47 30 276   496 

 

11.2.2 Emissies van het aardgasverbruik binnen Belg ië 

Net zoals voor de huidige situatie, werden de emissies ten gevolge van het aardgasverbruik 
binnen België voor de verschillende scenario’s berekend per sector (zie Tabel 11-6). Voor de 
geplande situatie werd enkel rekening gehouden met de impact van het huidige beleid 
omtrent luchtkwaliteit, op de emissies van NOx (lagere emissiefactoren in 2020). De impact 
van het klimaatbeleid wordt weerspiegeld in het aardgasverbruik in de verschillende 
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deelsectoren. De emissiefactoren voor CO2, CO en CH4 worden verondersteld niet te 
wijzigen. 

 

Tabel 11-6: Aardgasverbruik en emissies in de verschillende scenario’s in 2020 in (k)ton 

BABI2009+PSE_Base_Nuc 

(2020) 

Eenheid Tertiair Residentieel Industrie Elektriciteit Totaal 

Verbruik TJ ovw 104.689 225.781 189.993 177.559 698.022 

Emissies             

CO2 kton 5.843 12.601 10.501 9.934 38.879 

CO  ton 2.919 6.999 14.550 2.165 26.633 

NOx ton 4.188 9.031 14.914 6.467 34.600 

CH4 ton 523 1.129 861 412 2.925 

       

       

20/20 target_Nuc (2020) Eenheid Tertiair Residentieel Industrie Elektriciteit Totaal 

Verbruik TJ ovw 93.122 176.918 228.856 146.286 645.183 

Emissies             

CO2 kton 5.197 9.874 12.649 8.185 35.905 

CO  ton 2.596 5.484 17.527 1.784 27.391 

NOx ton 3.725 7.077 17.965 5.328 34.095 

CH4 ton 466 885 1.037 339 2.726 

       

       

BABI2009+PSE_Ref_Scen 

(2020) 

Eenheid Tertiair Residentieel Industrie Elektriciteit Totaal 

Verbruik TJ ovw 104.689 225.781 236.268 182.045 748.783 

Emissies             

CO2 kton 5.843 12.601 13.059 10.185 41.687 

CO  ton 2.919 6.999 18.094 2.220 30.232 

NOx ton 4.188 9.031 18.547 6.631 38.396 

CH4 ton 523 1.129 1.070 422 3.145 

 

11.2.3 Wijzigingen in de luchtkwaliteit 

Op basis van modellen, die de wijzigingen in emissies als gevolg van beslist beleid in 
rekening brengen, kan de impact op de luchtkwaliteit worden berekend. Uit de gegevens 
van het model CAR Vlaanderen blijkt over de periode 2005 – 2015 een daling van de 
jaargemiddelde concentratie in Vlaanderen met: 

• 4,2 µg/m³ voor NO2 

• 3,4 µg/m³ voor PM10 

Uit een studie voor Nederland, een land dat met dezelfde problematieken qua 
luchtkwaliteit geconfronteerd wordt als Vlaanderen, volgt een daling van de 
jaargemiddelde concentratie met: 

• 5 µg/m³ voor NO2 
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• 9 µg/m³ voor PM10 

• 1 µg/m³ voor SO2 

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

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 11-1 gesteld worden dat ter hoogte van de grote agglomeraties 
(Brussel en Antwerpen) een risico op overschrijding van de kwaliteitsdoelstelling blijft 
bestaan. Met uitzondering van de grote steden, zal de jaargemiddelde luchtkwaliteit voor 
NO2 in Vlaanderen grosso modo tot 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 11-2 gesteld worden dat met uitzondering van de grote steden 
(en enkele uitzonderingen zoals Roeselaere en Oostrozebeke), de jaargemiddelde 
luchtkwaliteit voor PM10 grosso modo tot 13 - 27 µg/m³ zal terugvallen. 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 27 - 
32 µg/m³. Dit betekent dat het risico op een overschrijding van het maximum toelaatbaar 
overschrijdingen van de daggrenswaarde op het Belgische grondgebied voor de 
toekomst beperkt is. 

 

11.3 Beoordeling van de effecten 

11.3.1 Emissieplafonds 

In eerste instantie dienen de verwachtte toekomstige emissies getoetst te worden aan de 
emissieplafonds uit de richtlijn 2001/81/EG (NEC-richtlijn) en de plafonds overeen-
gekomen in het kader van LRTAP (protocol van Göteborg). De nationale emissieplafonds 
uit de richtlijn 2001/81/EG en uit het protocol van Göteborg gelden vanaf 1 januari 2011. 
Momenteel is de richtlijn 2001/81/EG onder revisie, waarbij, naast nieuwe plafonds voor 
de polluenten SO2, NOx, VOS en NH3 eveneens een plafond voor 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 11-7 worden 
de verwachtte emissies van NOx ten gevolge van het transport en het verbruik van 
aardgas vergeleken met het actuele emissieplafond. Uit deze tabel blijkt dat de emissies 
het transport en het verbruik van aardgas voor de verschillende scenario’s een aandeel 
tussen 20 en 22% van het totale emissieplafond uitmaken. Op basis van deze cijfers kan 
wel niet afgeleid worden of het halen van het emissieplafond 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 aardgas in deze 
andere sectoren. Op te merken valt dat in de huidige situatie (2008) de emissies van het 
transport en het verbruik van aardgas in België 24% van het NOx-emissieplafond 
uitmaakt. 

Het totale NOx-plafond wordt in België wel overschreden, met ongeveer 60 kton. Om die 
reden zou de keuze van de inplanting van installaties nog ter discussie kunnen komen.  
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Tabel 11-7: Aandeel van de emissies van het transport en het verbruik van aardgas in het 
emissieplafond voor NOx volgens de NEC richtlijn, voor de verschillende scenario’s 
(2020) ((k)ton en %). 

  

Transport 

aardgas 

Verbruik 

aardgas  

Transport + 

verbruik  

Vergelijking t.o.v. 

emissieplafond 

  ton NOx ton NOx kton NOx % 

2008 689 41.362 42 24 

BABI2009+PSE_Base_Nuc (2020) 496 34.600 35 20 

20/20 target Nuc (2020) 496 34.095 35 20 

BABI2009+PSE_Ref-scen (2020) 496 38.396 39 22 

Emissieplafond NEC     176   

 

11.3.2 Impact op de luchtkwaliteit 

Het onderwerp van deze strategische milieubeoordeling is de evaluatie van de milieu-
impact van het transport en het verbruik van aardgas. Het is niet de bedoeling om binnen 
deze studie een vergelijking te maken met andere energiebronnen, maar binnen dit 
hoofdstuk kan er wel op gewezen worden dat van alle fossiele brandstoffen, aardgas de 
laagste impact heeft op milieu. Bij volledige verbanding van aardgas (CH4) komen in 
theorie alleen koolstofdioxide (CO2) en waterdamp (H2O) vrij. In de realiteit is de 
verbranding niet altijd volledig, maar bij andere fossiele brandstoffen is de 
waterstof/koolstofverhouding lager dan bij aardgas en ontstaan er bijgevolg meer zwavel 
en stikstofverbindingen bij de verbranding en komen er ook onverbrande stofdeeltjes vrij 
in de lucht. 

Voor de bepaling van de bijdrage van de emissies tot de luchtkwaliteit in België en de 
omliggende regio’s, wordt gebruik gemaakt van de gelineariseerde overdrachts-
coëfficiënten uit het EMEP-model (Lagrangiaans model met een 150x150 km grid). Deze 
gelineariseerde overdrachtcoëfficiënten geven de impact op de luchtkwaliteit in de 
verschillende gridcellen (in µg/m³) als gevolg van een wijziging in de emissies in een land 
(in ton) weer. Deze lineaire benadering gaat op voor beperkte wijzigingen in de totale 
emissies per land. Voor de berekeningen werd gebruik gemaakt van de gemiddelde 
gelineariseerde overdrachtscoëfficiënten over een periode van 10 jaar, wat invloeden van 
de meteorologische omstandigheden grotendeels uitmiddelt en bijgevolg een 
representatief resultaat voor de gemiddelde situatie weergeeft. In Figuur 11-4 wordt de 
EMEP grid weergegeven. Immissiebijdragen als gevolg van emissies van het transport 
en het verbruik van aardgas in België werden berekend voor de gridcellen binnen de gele 
zone op Figuur 11-4. 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 aardgasinfrastructuren/ opslagplaatsen kunnen zich 
hogere bijdragen voordoen, maar dit dient in de project-MER’s van de desbetreffende 
aardgasinfrastructuren/opslagplaatsen 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. 
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Figuur 11-4: EMEP grid (150x150 km) en zone waarbinnen de bijdrage van de emissies 
van het transport en het verbruik van aardgas op het Belgisch grondgebied werd 
berekend 

 

In Tabel 11-8 wordt een overzicht gegeven van de aldus berekende bijdragen voor NOx 
voor de verschillende scenario’s en voor de verschillende lidstaten. Uit de waarden in 
deze tabel blijkt dat de immissiebijdrage in de geplande situatie voor NOx voor alle 
scenario’s lager is dan in de actuele situatie (2008) en dit ondanks een uitbreiding van de 
transportinfrastructuur en toebehorende installaties en ondanks een toename van het 
aardgasverbruik.  
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Tabel 11-8: Immissiebijdrage van het transport en het verbruik van aardgas tot de 
luchtkwaliteit in België en de omliggende landen voor de parameter NOx (µg/m³) (2020) 

 Immissiebijdrage in de gemarkeerde cellen in Figuur 11-4 (µg/m³) 

 België Nederland Luxemburg Frankrijk Duitsland 

 Minimum Maximum Minimum Maximum (9) Maximum Maximum 

NOx 

2008 0,37 1,40 0,25 1,20 0,62 1,40 1,20 

2020        

BABI2009+PSE_Base_Nuc 0,31 1,17 0,21 1,00 0,52 1,17 1,00 

20/20 target Nuc 0,31 1,15 0,21 0,99 0,51 1,15 0,99 

BABI2009+PSE_Ref_scen 0,34 1,28 0,23 1,09 0,57 1,28 1,09 

 

Om impact van deze immissiebijdragen te kaderen, worden de jaargrenswaarden voor 
NOx en NO2, zoals opgenomen in de (herziene) kaderrichtlijn lucht (2008/50/EG) 
weergegeven. 

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 voor de scenario’s beloopt 1,28 µg/m³. Dit betekent een 
bijdrage van 3,2% van de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de 
mens en 4,3% van de grenswaarde voor de bescherming van vegetatie. Deze bijdrage 
wijzigt vrijwel niet ten opzichte van de bijdrage in de huidige situatie die maximum 3,5% 
bedraagt voor de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens en 
4,7% voor de grenswaarde voor de bescherming van de vegetatie. 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 van het transport en het 
verbruik van aardgas gevreesd te worden.  

 

11.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Bij het verlenen van vergunningen voor onderdelen van het aardgastransportnet en bij 
het verlenen van vergunningen voor elektrische centrales die op aardgas werken (WKK 
en STEG centrales), dient de nodige aandacht besteed te worden aan emissiearme 
technologieën. Hierbij kan beroep gedaan worden op de Europese BREF 
referentiewerken. 

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



 68/95 

 

12 Impact op klimaat 

12.1 Beschrijving van de actuele situatie 

In 2008 bedroegen de totale broeikasgasemissies in België 132,6 Mton CO2eq (xxi). 
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 bedroeg de 
broeikasgasemissie van het transport en het verbruik van aardgas in 2008 (voor emissies 
zie hoofdstuk 11.1.2) 36,1 Mton CO2eq in totaal. 0,2 Mton hiervan werd geëmitteerd als 
gevolg van het transport, 35,9 Mton als gevolg van het verbruik. Die 36,1 Mton komt 
overeen met of 26,8% van de Kyoto-doelstelling voor 2012 voor België. 

 

12.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

12.2.1 Emissies van de werking van het transportnet  en het aardgasverbruik  

Tabel 12-1 geeft het resultaat van de berekeningen van de broeikasgasemissies voor de 
verschillende scenario’s. Hierin zijn zowel de emissies als gevolg van het 
aardgasverbruik vervat (zie 11.2.2), als de emissies die verbonden zijn aan het 
transportnet (zie 11.2.1). De totale broeikasgasemissies, uitgedrukt in Mton CO2-
equivalenten, worden uitgedrukt relatief ten opzichte van de Kyoto-doelstelling voor 2012. 

 

Tabel 12-1: Totale emissies door het transport en het verbruik van aardgas (ton CH4 en 
kton CO2) (2020), totale emissies uitgedrukt in Mton CO2-equivalenten (2020) en 
procentuele bijdrage ten opzichte van de Kyoto-doelstelling voor 2012 

  Transport Verbruik Mton CO2 equiv 

% tov Kyoto-

doelstelling 2012 

  

CH4  

(ton) 

CO2 

(kton) 

CH4  

(ton) 

CO2  

(kton)     

2008 2.138 150 2.650 35.811 36,1 26,8 

BABI2009+PSE_Base_Nuc (2020) 2.798 360 2.925 38.879 39,0 28,9 

20/20 target_Nuc (2020) 2.798 360 2.726 35.905 36,0 26,7 

BABI2009+PSE_Ref_scen (2020) 2.798 360 3.145 41.687 41,8 31,0 

 

Het Kyoto-plafond is hierbij als een referentie genomen, gezien voor de sectoren 
elektriciteit en industrie geen absolute plafonds voor België vastgelegd zijn voor de post-
Kyoto periode (na 2012). Voor de post-Kyoto periode wordt op Europees niveau gemikt 
op een mix van 3 instrumenten: het Europees systeem voor verhandelbare 
emissierechten (ETS), nationale maatregelen voor emissiereductie voor die sectoren die 
buiten ETS vallen en de inzet van flexibele mechanismen. De emissierechten voor de 
sectoren die onder ETS vallen zullen op Europees niveau vastgelegd worden. Voor de 
niet-ETS sectoren (gebouwen, transport, landbouw en kleinere industriële installaties) 
wordt een reductiedoelstelling van -15% in 2020 t.o.v. 2005 voor België vooropgesteld 
(beschikking nr. 406/2009/EG). 

 

12.2.2 Pre-chain emissies 

Naast de emissies ten gevolge van de exploitatie van het transportnet en de verbranding 
van aardgas zijn er ook de zogenaamde ‘pre-chain’-emissies. Hiermee worden emissies 



 69/95 

 

bedoeld, die buiten het Belgische grondgebied plaatsvinden, tijdens de ontginning en het 
transport van de brandstof. In Tabel 12-2 wordt een overzicht gegeven van de pre-chain 
emissies van Noors gas en LNG en wordt een vergelijking gemaakt ten opzichte van 
andere brandstoffen.  

 

Tabel 12-2: Pre-chain CO2 emissies voor aardgas en vergelijking met andere 
brandstoffen  

Brandstof Pre-chain CO 2- emissies 

Noors gas (ŋ = 55%) 25 g/kWhe 

LNG (ŋ = 55%) 100 g/kWhe 

Steenkool (ŋ = 40%) 100 g/kWhe 

Uranium gasdiffusie Frankrijk (ŋ = 33%) 5 g/kWhe 

Uranium ultracentrifuge Nederland (ŋ = 33%) 2 g/kWhe 

Bron: Ampere studie (xxii) 

 

Voor steenkool zijn voornamelijk de winning en het overzees transport verantwoordelijk 
voor de CO2 bijdrage. Methaanverliezen ten gevolge van ontgassing van steenkolen zijn 
hierbij eveneens in rekening gebracht.  

De pre-chain emissies van LNG zijn vrij hoog omwille van het vloeibaar maken van het 
gas. De Belgische elektriciteitscentrales gebruiken momenteel geen LNG, maar Noors 
gas. Naar de toekomst toe is het echter niet duidelijk of dit zo zal blijven.  

Voor de nucleaire splijtstofcyclus is er een verschil tussen de gasdiffusie en het 
ultracentrifuge verrijkingsproces. Voor de Belgische centrales ondergaat ongeveer de 
helft van de splijtstof het gasdiffusieproces in Frankrijk en de andere helft ondergaat het 
centrifugeproces in Nederland. De CO2-uitstoot van beide processen is echter 
verwaarloosbaar. 

Biomassa wordt dikwijls verondersteld CO2-emissievrij te zijn. Dit geldt echter slechts 
voor de verbranding ervan (die wordt gecompenseerd door de groei van nieuwe 
gewassen). Ook voor biomassa zijn er pre-chain emissies, die afhankelijk zijn van de 
gehanteerde technologieën tijdens de eventuele groei en de voorbehandeling. Zo wordt 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende biomassabronnen zoals vermeld in Tabel 
12-3. 

 

Tabel 12-3: Biomassabronnen en overeenkomstige CO2-emissies in g/kWhe  

Biomassa bron CO2-emissie levenscyclus 

Snelgroeiende gewassen  

- Wilg 30-100 

- Populier 60-100 

Slib  

- Coverbranding, externe droging 500 
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Biomassa bron CO2-emissie levenscyclus 

- Coverbranding, droging met restwarmte 200 

- Gisting 0 

Huisvuilverbranding  

- Hernieuwbaar deel 500 

Houtresidu’s  

- Uit bosbouw 20-30 

- Uit zagerijen 0-5 

Mest  

- Vergisting (decentrale installatie, zonder transport en 

zonder opslag) 

0 

- Vergisting (centrale installatie, met transport en met 

opslag en CH4 vrijzetting) 

1.500 

Bron: Ampere studie (xxii) 

 

12.3 Beoordeling van de effecten 

12.3.1 Algemene effecten van klimaatwijziging 

De effecten van klimaatverandering in België zullen zich voornamelijk manifesteren als 
een stijging van de gemiddelde temperatuur in zowel de winter- als de zomerperiode. 
Volgens de meest waarschijnlijke scenario’s van het IPCC wordt een stijging van de 
gemiddelde neerslaghoeveelheid in de winterperiode en een mogelijke daling van de 
gemiddelde neerslaghoeveelheid in de zomerperiode voorspeld. Dit houdt een verhoogde 
kans in op langdurige hittegolven in de zomer en op frequentere periodes met hevige 
neerslag. 

Als gevolg van de stijging van de gemiddelde neerslaghoeveelheid in de winterperiode 
zal het risico op overstromingen toenemen. Indien de gemiddelde neerslaghoeveelheid in 
de zomer daalt, stijgt dan weer het risico op droogtes tijdens de zomer. 

Als gevolg van de verwachte stijging van de zeespiegel (uitzetten van de watermassa in 
de oceanen als gevolg van de hogere temperatuur en smelten van de ijskappen) dient 
rekening gehouden te worden met een risico op hogere kusterosie 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. Bovendien 
zullen tal van soorten er niet in slagen naar een geschikt klimaat te migreren, doordat de 
veranderingen zich zo snel voltrekken en doordat er barrière-effecten (versnippering) zijn. 
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. 
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12.3.2 Effectbeoordeling voor de verschillende scen ario’s 

Uit de berekeningen komt naar voor dat voor alle scenario’s van het ontwerp van PSG de 
bijdrage van de CO2 emissies tot het Kyoto-plafond hoger is dan in de actuele situatie 
(zie Tabel 12-1). Dit betekent op het eerste zicht dat, als gevolg van de CO2 emissies 
door het transport en het verbruik van aardgas, meer inspanningen qua energie-
efficiëntie of emissiereductie in andere sectoren noodzakelijk zullen zijn om de 
klimaatdoelstellingen te halen. Aangezien echter verwacht wordt dat de groei van het 
aardgasverbruik in bepaalde sectoren voor een deel gecompenseerd wordt door een 
verschuiving van andere fossiele brandstoffen (steenkool, stookolie …) naar aardgas, zal 
de directe CO2 emissie van deze sectoren dalen. Omdat de omvang van deze eventuele 
verschuiving in de verschillende deelsectoren niet gekend is, kan hierover geen uitspraak 
worden gedaan.  

 

12.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe infrastructuren van het aardgasnetwerk of 
bij uitbreidingen van opslagplaatsen voor aardgas of bij de hervergunning van dergelijke 
installaties, dient de nodige aandacht besteed te worden aan een verlaging van de 
uitstoot van broeikasgassen per eenheid netto productie. 

 

13 Aanrijking bodem 

13.1 Beschrijving van de actuele situatie 

De toestand van de bodemkwaliteit kan het best beschreven worden aan de hand van de 
verschillende bodembedreigingen. Binnen België worden de volgende bedreigingen 
waargenomen: bodemverontreiniging, dalend organisch stofgehalte, bodemafdichting, 
bodemerosie, verdroging, verdichting, verlies aan bodembiodiversiteit, verzilting en over-
stroming, 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 bodem-
kwaliteit omdat een hoog gehalte aan organische stof overeenkomt met goede bodem-
condities vanuit landbouwleefmilieu 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 (xxiii). 

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 
13-1). 
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Figuur 13-1: Overschrijding van de kritische lasten voor verzuring (Zeq/ha/jaar) in 2004 
(Bron: EEA, Air pollution in Europe 1994-2004) 

 

13.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

In Tabel 13-1 wordt een overzicht gegeven van de verzurende depositie als 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 het het transport en 
het verbruik van aardgas in de actuele situatie (2008) weergegeven. 

De berekeningen van verzurende depositie werden uitgevoerd aan de hand van het 
GAINS model ( xxiv). 

 

Tabel 13-1: Verzurende depositie voor de actuele situatie (2008) en de scenario’s 
(2020), als gevolg van het transport en het verbruik van aardgas (Zeq/ha/jaar) 

 Verzurende depositie in de cellen die gemarkeerd zijn in figuur 11-4 (Zeq/ha/jaar) 

 België Nederland Luxemburg Frankrijk Duitsland 

 Minimum Maximum Minimum Maximum (10) Maximum Maximum 

2008 4,0 15 2,7 13 6,7 15 13 

BABI2009+PSE_Base_Nuc 3,4 13 2,2 11 5,6 13 11 

20/20 target Nuc 3,4 13 2,3 11 5,6 13 11 

BABI2009+PSE_Ref_scen 3,7 14 2,5 12 6,1 14 12 

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

Luxemburg gelijk zijn. 
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13.3 Beoordeling van de effecten 

De maximale verzurende depositie als gevolg van het transport en het verbruik van 
aardgas binnen België neemt voor alle scenario’s af ten opzichte van de huidige situatie. 
De scenario’s 20/20 target Nuc en BABI2009+PSE_Base_Nuc leveren de laagste 
bijdrage tot de gemiddelde verzurende depositie op. De hoogste bijdrage wordt bekomen 
in het scenario BABI2009+PSE_Ref_scen. 

In Vlaanderen worden voor verzurende depositie volgende richtwaarden naar voor 
geschoven: 

• 1.400 Zeq/ha/jaar voor bosecosystemen (te bereiken tegen 2030); 

• 300-700 Zeq/ha/jaar voor verzuringsgevoelige gebieden zoals heide op 
zandgronden en kalkarme vennen (te bereiken tegen 2030). 

De maximale gemiddelde bijdrage van het transport en het verbruik van aardgas in 
België tot de verzurende depositie bedraagt in 2008 1,1% van de richtwaarde voor 
bosecosystemen en 2,1 tot 5% van de richtwaarde voor de meest verzuringsgevoelige 
gebieden. In de scenario’s bedraagt de maximale gemiddelde bijdrage van het transport 
en het verbruik van aardgas maximum (scenario BABI2009+PSE_Ref_scen) 1% van de 
richtwaarde voor bosecosystemen en 2 tot 4,7% van de richtwaarde voor de meest 
verzuringsgevoelige gebieden.  

 

13.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Wat betreft verzurende desposities die verantwoordelijk zijn voor de aanrijking van de 
bodem, zijn vooral milderende maatregelen voor emissies naar lucht relevant. De 
milderende maatregelen voorgeschreven in hoofdstuk 11.4 zijn dan ook relevant naar het 
deel ‘aanrijking bodem’.  

 

14 Wijziging bodemgebruik 

14.1 Beschrijving van de actuele situatie 

Figuur 14-1 geeft een overzicht van het bodemgebruik in Vlaanderen en Brussel. Uit 
deze kaart kan afgeleid worden dat in stedelijke gebieden het bodemgebruik vooral 
bepaald wordt door ‘kernstadbebouwing’, ‘andere bebouwing’ en industrie.  

In de provincies West- en Oost-Vlaanderen wordt een grote fractie van het bodemgebruik 
ingevuld met weilanden en akkerbouw. In de provincies Antwerpen en Limburg wordt een 
grote fractie van het bodemgebruik ingevuld met bossen en weilanden. Voor de provincie 
Vlaams-Brabant is er naast de stedelijke kern van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
veel akkerbouw.  

In Figuur 14-2 wordt de bodemgebruikskaart voor Wallonië weergegeven. Hieruit blijkt 
dat de verstedelijkte gebieden (rode kleur op de figuur) zich concentreren langs de as 
Bergen - Charleroi - Namen - Luik. Daarnaast wordt het grootste deel van het 
bodemgebruik in het noordelijk deel van het Waalse gewest ingevuld door landbouw 
(geel ingekleurd op de figuur) en wordt de bodem in het zuidelijk van het gewest meer 
ingenomen door bossen (groen gemarkeerd op de figuur). 
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Figuur 14-1: Bodemgebruikskaart Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bron: 
Agiv) 

 

 
Figuur 14-2:  Bodemgebruikskaart Wallonië (bron: Portail cartographique de la 
Région wallonne (xxv)) 
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In Figuur 14-3 wordt een overzicht gegeven van de huidige ligging van de 
aardgasvervoersleidingen en infrastructuren van het vervoersnet (compressiestations, 
opslagplaatsen, grensmeetstations en mengstations). 

 

 

 

Figuur 14-3: Locatie aardgasvervoersleidingen en structuren van het aardgasvervoersnet 
(bron: Fluxys) 

 

14.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

14.2.1.1 Effecten tijdens de constructiefase en courant gebruikte methoden om effecten te 
vermijden/milderen 

Bij aanleg van een gasleiding kan een onderscheid gemaakt worden tussen een open-
sleuf methode, een persing en een horizontaal gestuurde boring. Bij de drie methoden 
treedt er een verstoring van de ondergrond op. In de meeste gevallen blijft de diepere 
ondergrond in tact, aangezien de aanleg van een leiding gebeurt op ongeveer 2,5 tot 4 
meter diepte. Enkel daar waar waterwegen of verkeerswegen dienen gekruist te worden, 
dient de diepte groter te zijn, maximaal tot ongeveer 15 à 30 meter. 

De potentiële effecten van de aanleg van een aardgasvervoersleiding op de bodem zijn 
de volgende: 

• structuurwijziging:  bij de aanleg van pijpleidingen kunnen er zich ter hoogte van 
de werkstrook verstoringen voordoen van de bodemstructuur. Er kan bodem-
verdichting optreden door het berijden met (zware) machines op onverharde 
bodems en/of door (tijdelijke) stockage van materialen en grond. De gevoelig-
heid van de bodem voor verdichting is functie van de textuur en de drainage-
klasse. Zandgronden zijn minder gevoelig dan leem- of kleigronden. Droge 
gronden zijn stabieler dan natte gronden (vanaf drainageklasse e). Verharde 
oppervlakken zijn niet gevoelig voor verdichting. Ook trillingen en eventuele 
onttrekking van grondwater kunnen voor verdichting zorgen. 

Naast verdichting kan ook verslemping optreden. 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);  
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• profielwijziging:  bij aanleg van een pijpleiding wordt de bodemtoplaag (teel-
aarde) verwijderd. De teelaarde en de ondergrond worden zorgvuldig gescheiden 
gehouden en na de werken in goede volgorde teruggeplaatst. De oorspronkelijke 
opeenvolging van de sedimenten wordt dus in de mate van het mogelijke 
hersteld, maar de karakteristieke profielopbouw van de bodem gaat lokaal wel 
verloren;  

• wijziging van de bodemkwaliteit : in Vlaanderen legt het VLAREBO de regels 
inzake grondverzet vast. Er werd een specifieke ‘code van goede praktijk’ 
opgesteld voor de aanleg van nutsleidingen. Het basisprincipe hierbij is het 
maximale hergebruik van de uitgegraven grond ter plaatse. In de meeste 
gevallen kan bij de aanleg van een aardgasleiding het uitgegraven materiaal 
volledig herbruikt worden voor de heropvulling van de sleuf, d.w.z. binnen de 
kadastrale werkzone. Hierdoor wordt er dus geen “gebiedsvreemd” materiaal 
gebruikt, waardoor de kans op een mogelijke wijziging van de bodemkwaliteit 
(o.a. op het vlak van textuur, milieuhygiënische kwaliteit, e.d.) bijna onbestaande 
is. Ook in Wallonië en in Brussel worden deze regels door Fluxys gerespecteerd. 

• lokale verontreiniging:  door calamiteiten (lekken van stookolie, benzine, 
oplosmiddelen...) kan tijdens de werken zeer plaatselijk een verontreiniging van 
de bodem optreden. Bij een goede omschrijving van de uitvoeringsmodaliteiten 
en de te volgen veiligheidsvoorschriften wordt het risico op lekken tot een 
minimum herleid; 

• wijziging van het bodemvochtregime : de belangrijkste invloed van de aanleg 
van een gasleiding op de waterhuishouding is de eventuele bemaling van het 
grondwater tijdens de constructiefase. Een tijdelijke daling van de 
grondwatertafel kan voor verdroging van de bodem zorgen, wat dan weer een 
impact heeft op de aanwezige vegetatie. Nadat de sleuf heraangevuld is, kan de 
doorlatendheid ter hoogte van de sleuf gewijzigd zijn. Vermits het bodem-
materiaal op identieke wijze teruggeplaatst zal worden, is dit effect echter 
verwaarloosbaar; 

• wijziging van het bodemgebruik en de bodemgeschikth eid: tijdens de 
aanlegfase is er een tijdelijke ongeschiktheid van percelen en kan er een 
beïnvloeding zijn van de bodemstructuur en als gevolg er van op de productiviteit 
van de landbouw.  

Bij de aanbouw van nieuwe infrastructuren (zoals drukreduceerstations, meng-
stations, ...) zal grondverzet ontstaan. Er kan aangenomen worden dat de vrijgekomen 
hoeveelheid grond in overeenstemming met de regionale wettelijke bepalingen gebruikt 
wordt. Hierbij wordt de eerder vermelde ‘code van goede praktijk’ toegepast. 

 

14.2.1.2 Effecten bij exploitatie en courant gebruikte methoden om effecten te vermijden/milderen 

Bij exploitatie van het aardgasvervoersnet en daarbij horende infrastructuren kunnen 
volgende effecten optreden: 

• wijziging van het bodemgebruik en de bodemgeschikth eid:  het landgebruik 
zal na de aanleg van een gasleiding weinig veranderen. Zoals eerder vermeld is 
het wel zo dat in de voorbehouden zone langsheen een pijpleiding de bodem-
gebruiksmogelijkheden beperkt worden om de integriteit van de leiding te 
beveiligen en de toegankelijkheid te verzekeren. Dit betekent dat bij de kruising 
van bosgebied, natuurgebied, buffergebied of zones voor natuurontwikkeling 
geen hoge of diepwortelende bomen mogen staan binnen de voorbehouden 
zone. Dit heeft een blijvende impact op het bodemgebruik;  

• wijziging van de bodemkwaliteit : bij de normale exploitatie en het onderhoud 
van een gasleiding zijn er geen risico’s op grondwater- en bodemverontreiniging. 
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Het optreden van calamiteiten ter hoogte van stations waar chemicaliën worden 
opgeslagen wordt beperkt door de aanwezigheid van lekbakken en inkuipingen. 

 

14.3 Beoordeling van de effecten 

Algemeen kan gesteld worden dat effecten, die optreden tijdens de werken van tijdelijke 
en lokale aard zijn (structuurwijziging, wijziging bodemkwaliteit, wijziging 
bodemvochtregime, wijziging van bodemgebruik en bodemgeschiktheid). Effecten die 
blijvend zijn (vb. profielwijziging), zijn eerder lokaal. De grootte van deze effecten kan pas 
op project-MER niveau bestudeerd worden. 

De effecten bij exploitatie van het aardgasvervoersnet en daarbij horende infrastructuren, 
zoals de wijziging van het bodemgebruik, de bodemgeschiktheid en de bodemkwaliteit, 
zijn eerder beperkt. 

 

14.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Tijdens de constructiefase  kan verdichting vermeden worden door het maximaal gebruik 
van bestaande toegangswegen en door het gebruik van rupsvoertuigen en door het 
stockeren van grond op de minst gevoelige plaatsen. Na de werken kan een 
bodembewerking gebeuren die eventuele verdichting ongedaan maakt. 

De code van goede praktijk aangaande de regeling van grondverzet bij de aanleg van 
nutsleidingen dient gerespecteerd te worden. Dit houdt onder meer in dat de teelaarde en 
de ondergrond tijdens de graafwerken zorgvuldig dienen gescheiden gehouden te 
worden en na de werken in goede volgorde teruggeplaatst worden, zodat de 
oorspronkelijke opeenvolging van sedimenten in de mate van het mogelijke hersteld 
wordt. 

Algemeen geldt dat de meeste effecten op bodem op project-MER niveau dienen 
bestudeerd te worden. Noodzakelijke milderende maatregelen komen duidelijker naar 
voor op project-MER niveau. In alle geval is het aangewezen om maximaal te streven 
naar het bundelen van leidingen. 

 

15 Impact op de menselijke gezondheid 

15.1 Beschrijving van de actuele situatie 

Effecten naar lucht, klimaat en bodem hebben elk hun impact op de menselijke 
gezondheid. Voor de werking van het aardgasvervoersnet en als gevolg van het verbruik 
van aardgas, zijn de emissies naar lucht de belangrijkste oorzaak van mogelijke 
gezondheidseffecten. 

Zoals reeds werd beschreven in paragraaf 11.1.1, werd zowel de uur- en 
daggrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens als de 
alarmdrempel voor SO2 in 2008 in Vlaanderen gerespecteerd.  

Voor de parameter NO2 werd geconstateerd dat de jaargemiddelde grenswaarde in 
Vlaanderen in 2008 nog op enkele meetpunten werd overschreden (agglomeratie 
Antwerpen en Antwerpse haven). Ook in Brussel werden overschrijdingen vastgesteld. In 
Wallonië werden geen overschrijdingen van de jaargrenswaarde waargenomen. NO2 
heeft nadelige gezondheidseffecten door inwerking op het ademhalingssysteem. De 
effecten verschillen naargelang de blootstellingsduur. Zo zullen bij acute blootstelling 
slechts effecten optreden bij zeer hoge concentraties (> 1.880 µg/m³). Bij personen met 
astma of chronische longziekten kunnen echter al bij lagere concentraties nadelige 
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effecten optreden. Naast astma patiënten en andere patiënten met ademhalingsziekten, 
zijn kleine kinderen het meest gevoelig aan NO2 blootstelling. 

Ook voor fijn stof was de situatie in 2008 minder gunstig. Zo werd de daggrenswaarde 
van 50 µg/m³ voor de bescherming van de gezondheid van de mens in 9 van de 31 meet-
stations in Vlaanderen meer dan 35 keer overschreden. De jaargrenswaarde voor de 
bescherming van de gezondheid van de mens (40 µg/m³) werd nergens in België 
overschreden.  

Blootstelling aan fijn stof kan op twee manieren gezondheidseffecten veroorzaken. Na een 

kortdurende piekblootstelling kunnen acute effecten optreden zoals hoesten, benauwdheid en 

erger worden van luchtwegklachten. Net zoals voor NO2 behoren mensen met bestaande 

luchtwegaandoeningen of met hart- en vaatziekten tot de gevoeligste groepen. De klachten 

verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van fijn stof in de lucht daalt. Behalve door de 

kortdurende piekblootstelling, kunnen gezondheidseffecten ook optreden door langdurige 

blootstelling aan het gemiddelde achtergrondniveau. In steden is de blootstelling hoger dan op 

het platteland. Deze levenslange blootstelling kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten 

zoals verminderde longfunctie, erger worden van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan 

met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. 

Wat betreft CO, kan gesteld worden dat de EU-grenswaarde in 2008 in alle Vlaamse 
meetstations ruim werd gerespecteerd (xxvi). Dit was ook het geval voor Brussel en 
Wallonië.  

Ook voor de andere polluenten kan gesteld worden dat de luchtkwaliteitsnormen over het 
algemeen bereikt worden in Wallonië en Brussel, 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 
11.1.1). 

 

15.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

15.2.1 Effecten tijdens de constructiefase en coura nt gebruikte methoden om 
effecten te vermijden/milderen 

Ten gevolge van de aanleg van een aardgasleiding kunnen volgende effecten naar 
omwonenden en recreanten optreden: 

• stijging van de intensiteit van zwaar verkeer (werfverkeer, graafmachines, e.d.); 

• tijdelijke geluidshinder ten gevolge van bemaling. 

Beide kunnen leiden tot hinder. De perceptie van hinder is echter voor elk persoon 
verschillend. Om op tijd te kunnen ingrijpen in geval van hinder, heeft Fluxys voor elke 
werf één of meerdere ‘onderhandelaars’, die instaan voor de contacten met de 
omwonenden. De onderhandelaar is het permanente aanspreekpunt in geval van hinder 
of problemen, die hij dan bespreekt met de werfdirectie om tot een oplossing te komen.  

Verder heeft Fluxys in het kader van zijn werken protocols afgesloten met de 
belangrijkste Belgische landbouworganisaties. In deze protocols werden afspraken 
gemaakt omtrent de uitvoeringsmethoden en de schadevergoedingen.  

 

15.2.2 Effecten bij exploitatie en courant gebruikt e methoden om effecten te 
vermijden/milderen 

Bij de exploitatie van aardgasleidingen en daarbij horende infrastructuren, kunnen drie 
soorten effecten optreden: 1) effecten via blootstelling via de lucht; 2) 
veiligheidsgerelateerde en psychosomatische effecten en 3) hinder. 

 



 79/95 

 

Effecten via blootstelling via de lucht 

Bij exploitatie worden de wijzigingen in impact op menselijke gezondheid voornamelijk 
bepaald door de wijzigingen in luchtkwaliteit. Uit Tabel 11-8 werd afgeleid dat de hoogste 
NO2 bijdrage gegenereerd wordt in het scenario BABI2009+PSE_Ref_scen. Voor dit 
scenario bedraagt de maximale NO2 bijdrage als gevolg van het transport en het verbruik 
van aardgas 3,2% van de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de 
mens. Voor de scenario’s BABI2009+PSE_Base_Nuc en 20/20 target_Nuc bedraagt de 
maximale NO2 bijdrage als gevolg van het transport en het verbruik van aardgas 
respectievelijk 2,92 en 2,88% van de grenswaarde voor de bescherming van de 
gezondheid van de mens. 

 

Veiligheid en psychosomatische effecten 

De aanwezigheid van een aardgasvervoersleiding kan een subjectief gevoel van 
onbehagen oproepen bij de omwonenden.  

Wat betreft de veiligheid dient het concept, de constructie en de exploitatie van leidingen 
aan de wettelijk vastgelegde veiligheidsvoorwaarden te voldoen. Er wordt rekening 
gehouden met wettelijk vastgelegde tussenafstanden tot andere infrastructuren, zoals 
kabels, nutsleidingen en andere aardgasleidingen. De materiaalkeuze, de dimensionering 
van de leiding, de controles tijdens constructie, de opleveringsproeven, ... worden 
vastgelegd in het koninklijk besluit van 24 januari 1991. Tijdens studie- en constructiefase 
wordt door een erkend controleorganisme hierop toezicht uitgeoefend. Dit toezicht 
resulteert in een attest waarin bevestigd wordt dat aan de heersende wettelijke 
voorschriften werd voldaan. Het K.B. vermeldt daarnaast tevens exploitatievoorschriften. 
Verder wordt het kruisen van woonzones maximaal vermeden. 

Langsheen het tracé van het vervoersnet worden voldoende merkpalen voorzien en 
worden luchtbakens aangebracht, die de inspectie vanuit de lucht toe laten. Daarnaast 
wordt ook te voet of per wagen toezicht op de leidingen uitgeoefend. Om eventuele 
corrosie van een aardgasleiding te voorkomen, wordt naast de bescherming door een 
omhullende polyethyleen bekleding, ook een kathodische bescherming aangebracht. 
Door middel van een elektrische stroom wordt een negatieve potentiaal ten opzichte van 
de grond ingesteld. Bij de controles die worden uitgevoerd, wordt de kathodische 
bescherming van de leidingen regelmatig nagegaan. Er is een wacht- en permanentie-
dienst die beschikbaar is voor eventuele interventies en daarnaast is er een Centrale 
Dispatisching die de leidingen permanent (24h op 24h) op afstand controleert. 

Enkel in het uitzonderlijke geval van zeer ernstige calamiteit zijn effecten te verwachten 
voor personen aanwezig in de nabijheid van de transportleiding.  

Voor leidingprojecten wordt een kwalitatieve veiligheidsanalyse uitgevoerd bij de opmaak 
van de project-MER. Voor projecten in Seveso sites (LNG-terminal en Loenhout) wordt 
een Omgevings Veiligheidsrapport (OVR) opgesteld. 

 

Hinder 

Een belangrijke indicator voor het evalueren van hinder is het klachtenregister van 
Fluxys. Fluxys stelt een gratis oproepnummer en een e-mailadres ter beschikking van 
klachtindieners. Een eventuele milieuklacht wordt overgemaakt aan de milieucoördinator 
voor verdere behandeling. Voor relevante klachten worden voorstudies gelanceerd die 
uitmonden in uitgewerkte oplossingen voor het probleem. De oplossing wordt uitgevoerd 
en gecommuniceerd aan de klachtindiener.  

De meeste klachten die opgenomen zijn in het klachtenregister hebben betrekking op 
occasionele geluidshinder. 
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15.3 Beoordeling van de effecten 

De effecten op de mens, als gevolg van de blootstelling via de lucht, worden voor de 
scenario’s BABI2009+PSE_Base_Nuc en 20/20 target_Nuc als beperkt beschouwd. Voor 
het scenario BABI2009+PSE_Ref_scen is de bijdrage relevant. 

Naar veiligheid toe worden geen significante impacten verwacht en naar hinder toe 
worden slechts beperkte lokale impacten verwacht. 

 

15.4 Voorstel van milderende maatregelen 

De milderende maatregelen die van toepassing zijn op emissies naar lucht hebben ook 
een positief effect op de impact op menselijke gezondheid. Wat betreft veiligheid wordt 
verwezen naar de bovenvermelde veiligheidsvoorwaarden, inspecties en controles. Om 
de hinder zo veel als mogelijk te beperken dienen omwonenden geïnformeerd te worden 
van de werken. Indien nodig kunnen routes met zwaar werfverkeer omgelegd te worden.  

 

16 Impact op biodiversiteit 

16.1 Beschrijving van de actuele situatie 

16.1.1 Algemene beschrijving 

In Vlaanderen komen 60 soorten zoogdieren, 159 soorten broedvogels, 19 soorten 
amfibieën en reptielen, 64 soorten dagvlinders, 604 soorten spinnen, 1.416 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 diversiteit 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 vervuiling. Door de verstedelijking en de 
intensivering van de landbouw raken de leefgebieden van planten en dieren steeds meer 
versnipperd en geïsoleerd. Sommige soorten kunnen niet overleven indien hun 
leefgebieden te klein zijn (bv. roerdomp) of indien ze zich onvoldoende kunnen 
verplaatsen tussen de verschillende leefgebieden die ze tijdens hun levenscyclus nodig 
hebben (bv. fint). Doordat uitwisseling tussen populaties bemoeilijkt wordt, treedt bij 
sommige soorten genetische verarming op (bv. rivierdonderpad). Om die verstoring in te 
perken voorzien het Vlaamse ruimtelijk beleid en het natuurbeleid 125.000 ha (9,2% van 
de Vlaamse landoppervlakte) Vlaams Ecologisch Netwerk, met daarnaast natuur-
verwevings- en natuurverbindingsgebieden. Het doel is om tot grotere en beter 
verbonden leefgebieden voor planten en dieren te komen. 
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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. 

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 8.563 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 (xxvii). 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.  
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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; 

• 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 18.120 ha onder Natura 
2000 afgebakend (xxviii). 

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 doel-
stellingen 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 (xxix). 

2.375 ha (14% van het grondgebied) van het Brussels Gewest werd aangeduid als 
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 (xxx). In totaal 
komen er in het Brusselse Gewest 26 soorten van de Habitatrichtlijn voor (Bijlagen II, IV 
en V samen), waarvan 17 vleermuizensoorten, 1 zoogdier, 1 amfibie, 1 vis, 1 insect en 4 
planten. Van de 20 soorten die in Bijlage IV staan en dus over het ganse grondgebied 
een volledige bescherming vereisen, zijn er 17 vleermuissoorten, wat het grote belang 
van deze soorten aantoont (xxxi). 

13,1% van het grondgebied van Wallonië werd opgenomen als Natura 2000 gebied (xxviii). 
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 belang 
(xxxii). 
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16.1.2 Impact ten gevolge van het transport en het verbruik van aardgas 

De belangrijkste effecten van het gebruik en de werking van het aardgasvervoersnet, die 
een impact genereren op biodiversiteit, zijn: 

• effecten ten gevolge van ruimte-inname door infrastructuren; 

• effecten ten gevolge van de ruimte-inname door de vrije zone die moet voorzien 
worden boven leidingen; 

• verlies aan (waardevol) biotoop; 

• versnippering; 

• verstoring door geluid. 

Deze effecten zijn ook van belang in de toekomstige situatie en worden verder besproken 
in paragrafen 16.3.1, 16.3.2 en 16.3.3. 

 

16.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

Het aanwenden van open ruimte voor de bouw van infrastructuur heeft een impact op 
fauna en flora door verlies, achteruitgang, wijziging in ecologische structuur, 
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. 

Geluidseffecten, zowel tijdens de werken als bij exploitatie in de toekomstige situatie, 
kunnen leiden tot het afschrikken van verschillende soorten (vooral avifauna) wat een 
verminderd voorkomen en een beperkte reproductie in de omgeving tot gevolg kan 
hebben. 

 

16.3 Beoordeling van de effecten 

16.3.1 Effecten als gevolg van ruimte-inname 

Ruimte-inname van nieuw te bouwen infrastructuur en ruimte-inname door vrije zones 
boven aardgasleidingen kan leiden 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 kan optreden. Evenmin kan bepaald worden welke 
biotopen kunnen verdwijnen en/of zullen wijzigen. Enkel volgende randvoorwaarden 
kunnen meegegeven worden: de bouw van nieuwe installaties dient in de mate van het 
mogelijke vermeden te worden in en in de directe nabijheid van speciale 
beschermingszones (SBZ) (EU-Vogelrichtlijngebieden en EU-Habitatrichtlijngebieden). 
Indien nodig moeten milderende maatregelen voorgeschreven worden. 
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 moet de bouw van nieuw te bouwen 
installaties in de mate van het mogelijke vermeden worden in Natura 2000 gebieden, 
natuur- en bosgebieden en andere gevoelige gebieden. Indien nodig moeten milderende 
maatregelen voorgeschreven worden. 

De ruimte-inname zal voor de verschillende scenario’s gelijk zijn, aangezien de 
investeringen voor de verschillende scenario’s gelijk zijn. Er kan wel verwacht worden dat 
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het effect van biotoopverlies en/of biotoopwijziging als gevolg van ruimte-inname bij de 
scenario’s groter zal zijn dan in de huidige situatie, als gevolg van de extra ruimte-inname 
door uitbreiding van het leidingennetwerk en door de extra infrastructuur die wordt 
voorzien. Indien echter rekening gehouden wordt met bovenstaande randvoorwaarde zal 
het effect gemilderd worden.  

 

16.3.2 Effecten als gevolg van versnippering en bar rièrewerking 

De bouw van nieuw te bouwen infrastructuur en de voorziening van de wettelijk bepaalde 
voorbehouden zone rond de aardgasleidingen 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 kunnen optreden. Wel kunnen volgende randvoorwaarden meegegeven 
worden: de bouw van nieuwe installaties zoals de extra compressiestations moet in de 
mate van het mogelijke vermeden worden op plaatsen waar een versnippering van 
leefgebieden of waar barrièrewerking zou kunnen optreden bv. in en nabij SBZ, VEN-
gebieden, natuurgebieden. Indien nodig dienen milderende maatregelen voorgeschreven 
te worden. 

Ook voor wat betreft de aanleg van nieuwe leidingen zullen de effecten van versnippering 
en barrièrewerking voornamelijk op project-MER niveau moeten bestudeerd worden. In 
geval van bundeling van de leidingen tussen Eynatten en Opwijk, tussen Zomergem en 
Opwijk en tussen ’s Gravenvoeren en Berneau kan wel verwacht worden dat de effecten 
naar versnippering en barrièrevorming beperkt blijven, aangezien de leidingen daar naast 
bestaande leidingen zullen gelegd worden. 

 

16.3.3 Effecten als gevolg van geluidshinder 

De exploitatie van een ondergrondse aardgasleiding veroorzaakt geen geluid. Er is enkel 
een mogelijke impact van geluid bij de aanlegfase en deze is slechts tijdelijk. Deze 
effecten zullen gebonden zijn aan de plaatskeuze van de werfzones en de locatie van 
nieuwe infrastructuureenheden. Aangenomen wordt dat bij de locatiekeuze van nieuwe 
eenheden rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van natuurgebieden. Op die 
manier zal ook de verstoring van avifauna door geluid beperkt worden. 

Bij de werking van infrastructuren van het aardgasnet, zoals bijvoorbeeld de installaties 
voor de injectie en uitzending van aardgas in de ondergrondse opslagplaats te Loenhout, 
kan wel geluidshinder optreden. De mogelijke geluidshinder van nieuw te bouwen 
infrastructuren dient op project-MER niveau bestudeerd te worden. Het is immers zo dat 
de maximale geluidsnorm bepaald wordt door het gebied waarin de installatie is gelegen. 
Voor industriegebied, landelijk gebied, woonzones, etc. gelden verschillende 
geluidsnormen en ook ander in de omgeving aanwezig geluid wordt mee in rekening 
gebracht wanneer getoetst wordt aan de norm. Aangezien nog geen locaties voor nieuw 
te bouwen infrastructuren gekend zijn, kan op dit onderwerp pas op project-MER niveau 
meer in detail getreden worden. 

 

16.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Betreffende impact op biodiversiteit worden volgende milderende maatregelen 
voorgesteld: 
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• nieuw te bouwen infrastructuren en aan te leggen leidingen in de mate van het 
mogelijke vermijden in en nabij ecologisch waardevolle gebieden nl. SBZ 
(Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden), VEN-gebieden, natuurgebieden, 
bosreservaten. In ieder geval zal voor ieder project in de omgeving van ecologisch 
waardevolle gebieden een passende beoordeling of natuurtoets moeten worden 
uitgevoerd. In dit verband is het ook aanbevolen om leidingen zo veel als mogelijk te 
bundelen; 

• de werkstrook versmallen bij aanlegwerkzaamheden: dat kan nuttig zijn wanneer een 
waardevolle (half)natuurlijke habitat beschermd moeten worden. Anderzijds heeft een 
versmalde werkstrook ook negatieve effecten, zoals onder meer: minder 
bewegingsruimte voor machines en gevaarlijkere werkomstandigheden. Bovendien 
zorgt een bredere werkstrook voor een beter plaatsherstel achteraf. De locaties waar 
een versmalling van de werkstrook wenselijk is, dienen daarom op project-MER 
niveau vastgelegd te worden; 

• de activiteiten met belangrijke geluidsproductie (graafmachines, laswerken, e.d.) 
beperken in duur en bij voorkeur niet uitvoeren in de broedperiode (15 april tot 31 juli), 
aangezien deze werken een verstoring kunnen vormen voor de aanwezige fauna; 
omkastingen, geluidsschermen en geluidsisolatie aanbrengen om de impact van 
geluid te verminderen. Ook het gebruik van technieken met een lager 
geluidsvermogen kan aanbevolen worden. Indien de werken toch in het broedseizoen 
dienen uitgevoerd te worden dienen op project-MER niveau bijkomende milderende 
maatregelen vastgelegd te worden zoals: voorafgaandelijk frezen van de werkstrook 
en/of voorafgaandelijk kappen van bomen, zodanig dat nestelen van broedvogels ter 
hoogte van de werkstrook voorkomen wordt. 

 

17 Impact op de ecosystemen 

17.1 Beschrijving van de actuele situatie 

Een ecosysteem wordt gedefinieerd als “een levensgemeenschap in samenhang met het 
haar omringende niet-levende milieu”. De beschrijving van de actuele situatie van de 
ecosystemen binnen België omvat dus een beschrijving van de aanwezige fauna binnen 
de compartimenten bodem, lucht en water. Op plan-MER niveau wordt echter geen 
impact verwacht op oppervlaktewater (zie register). Het aspect water wordt hier dan ook 
buiten beschouwing gelaten. 

Om herhaling te vermijden, wordt voor een beschrijving van de fauna verwezen naar het 
hoofdstuk 16.1. De actuele toestand van de bodem en de luchtkwaliteit wordt beschreven 
in hoofdstukken 13.1 en 11.1.  

 

17.2 Beschrijving van de toekomstige situatie 

Wijzigingen in abiotische omstandigheden (bv. verontreiniging van lucht en bodem) 
kunnen leiden tot een impact op de ecosystemen. 

 

17.2.1 Aanrijking lucht  

De beoordeling van de mogelijke effecten van emissies naar lucht op ecosystemen gaat 
uit van de berekende immissieconcentraties in het luik ‘aanrijking lucht’. In de literatuur 
zijn hoofdzakelijk fytotoxische effecten van diverse componenten beschreven. Voor de 
uitgebreide berekende immissiebijdragen voor NOx en stof bij de verschillende scenario’s 
wordt verwezen naar het deel ‘aanrijking lucht’. 
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NOx 

NO en NO2 (NOx) zijn fytotoxisch. De effecten zijn meestal niet direct zichtbaar en 
hebben vooral betrekking op een verminderde fotosynthese. Chlorosen en necrosen van 
het bladweefsel treden slechts bij zeer hoge concentraties op. 

In het algemeen zijn oligotrofe ecosystemen gevoelig voor depositie van stikstof, 
aangezien deze componenten door aanrijking plantensoorten kunnen bevoordelen die 
niet in dergelijke voedselarme levensgemeenschappen thuishoren. 

Bovendien kunnen gecombineerde effecten optreden in aanwezigheid van andere 
polluenten, zoals SO2 en ozon. 

Hierna worden enkele gevoeligheidsgrenzen weergegeven: 

• globale gevoeligheidsgrenzen van planten voor NO2 (
xxxiii): 

- chronische blootstelling: 190 µg/m³; 

- acuut: 5.000 µg/m³; 

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

 

Uit de discipline lucht blijkt dat de berekende maximale immissiebijdrage ten gevolge van 
de werking van het aardgastransportnet en het verbruik van aardgas voor NO2 in de 
range ligt van 1,15 – 1,28 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 als gevolg 
van het transport en het verbruik van aardgas. 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. 

 

17.2.2 Effecten van klimaatwijziging (emissies van CO 2 en CH4)  

Een algemeen effect van klimaatswijziging (dat slechts voor een beperkt deel veroorzaakt 
wordt door het transport en het verbruik van aardgas) is dat de verrijking aan CO2, 
althans in een eerste fase, de groei van het bosgebied zal stimuleren. Dit werd 
aangetoond in verschillende wetenschappelijke studies. Op middellange termijn zal deze 
groei die wordt veroorzaakt door de CO2-niveaus, evenwel worden beperkt, enerzijds 
door de vruchtbaarheid van de bodem en anderzijds door de relatieve droogte die 
ontstaat door de verhoging van de temperaturen en de wijziging van het neerslagstelsel. 
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De biodiversiteit van de natuurlijke of semi-natuurlijke ecosystemen is eveneens gevoelig 
voor de klimaatveranderingen. Wegens de migratie van dier- en plantsoorten naar het 
noorden, stijgt het aantal zuidelijke soorten die per regio worden geïnventariseerd (wat 
reeds in bepaalde gevallen in België werd vastgesteld), terwijl het aantal soorten dat een 
kouder klimaat nodig heeft, dreigt te dalen. De komst van soorten die aan een warmer 
klimaat zijn aangepast, zal een bron van concurrentie met de reeds bestaande lokale 
soorten vormen.  

De klimaatverandering leidt overigens tot complexe verstoringen van het evenwicht van 
de ecosystemen wegens bijvoorbeeld de onderbreking van bepaalde voedselketens 
ingevolge evolutie binnen de soorten. Er werden inspanningen geleverd om een 
classificatie (momenteel nog gedeeltelijk) van de in België geïnventariseerde soorten op 
te stellen op basis van hun “klimatologische vereisten”. Een bepaalde bescherming van 
de meest bedreigde soorten wordt overwogen in de vorm van een vermindering van de 
niet-klimatologische vereisten voor de ecosystemen, bijvoorbeeld door het aanleggen van 
natuurreservaten en migratiecouloirs. Dit proces heeft evenwel beperkingen. Meer 
onderzoeken en waarnemingen zullen nodig zijn om de mogelijk hoge kwetsbaarheid van 
het natuurlijke milieu te evalueren (xxxv). 

 

17.2.3 Aanrijking bodem  

De bijdrage voor verzurende depositie door het transport en het verbruik van aardgas is 
in hoofdzaak toe te schrijven aan NOx. NOx heeft echter slechts een indirect effect tot de 
verzurende depositie. Verzurende depositie heeft negatieve effecten voor planten, omdat 
het de beschermende waslaag van planten aantast. Bij chronische inwerking van 
verzurende depositie (pH = 4 of minder), wordt ook verzuring van de bodem vastgesteld, 
dat kan leiden tot enerzijds directe beschadigen van planten en dieren en anderzijds tot 
ecologische verschuivingen op lange termijn: plant- en diersoorten zullen verdwijnen en 
de biodiversiteit zal gevoelig dalen. 

Voor de uitgebreide berekende verzurende depositie bij de verschillende scenario’s wordt 
verwezen naar het deel ‘aanrijking bodem’. 

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

• zuur grasland: 1.603 Zeq/ha/jaar 

• neutraal-zuur grasland: 1.391 Zeq/ha/jaar 

• kalkgrasland: 2.679 Zeq/ha/jaar 

• cultuurgrasland 1.375 Zeq/ha/jaar 

• natte heide: 2.155 Zeq/ha/jaar 

• droge heide: 2.002 Zeq/ha/jaar 

• loofbos: 1.260 Zeq/ha/jaar 

• naaldbos: 2.087 Zeq/ha/jaar 

 

De streefwaarden van VLAREM II voor verzurende depositie zijn: 

• 1.400 Zeq/ha/jaar voor naaldbossen en heiden op zandgronden; 

• 1.800 Zeq/ha/jaar voor loofbossen op arme zandgronden; 

• 2.400 Zeq/ha/jaar voor loofbossen op rijkere bodem. 

 

Uit de discipline bodem blijkt dat de maximale verzurende depositie als gevolg van de 
emissies van het transport en het verbruik van aardgas voor de verschillende scenario’s 
in de range ligt van 13-14 Zeq/ha/jaar. Uit bovenstaande gegevens kan besloten worden 
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dat de kritische waarden van ecosystemen en de streefwaarden van VLAREM II in alle 
scenario’s niet overschreden worden. We verwachten dus voor alle scenario’s geen 
significante negatieve effecten van verzurende depositie op de ecosystemen. 

 

17.3 Beoordeling van de effecten 

Zoals hierboven vermeld is een mogelijk significante negatieve impact van NO2 op de 
totale luchtkwaliteit op planten en gewassen ter hoogte van de grote steden niet 
uitgesloten. Buiten de grote steden worden er geen negatieve impacten verwacht. 

Verder kan hier herhaald worden dat er voor geen enkel scenario significant negatieve 
effecten van verzurende depositie te verwachten zijn voor de ecosystemen. 

 

17.4 Voorstel van milderende maatregelen 

Naar impact op ecosystemen worden voorgesteld om in de mate van het mogelijke te 
vermijden dat nieuw aan te leggen leidingen gesitueerd worden in en nabij ecologisch 
waardevolle gebieden zoals SBZ (Vogel- en habitatgebieden), ecologische netwerken en 
natuurreservaten. Leidingen dienen zoveel als mogelijk in leidingenstraten aangelegd te 
worden.  

18 Samenvatting 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gemaakt van de effecten die voor de 
verschillende thema’s en voor de verschillende scenario’s belangrijk zijn. Het effect van 
de actuele situatie wordt voor elk thema als ‘0’ gescoord. Indien het effect van een 
bepaald scenario een grotere impact heeft ten opzicht van de actuele situatie 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 (++). 
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Tabel 18-1: Samenvatting van de milieueffecten per thema en per scenario 
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Actuele situatie 0 0 0 0 0 0 0 0 

BABI2009+PSE_Base_Nuc _ 0 _ 0 _ 0 _ _ 

20/20 target_Nuc _ 0 _ 0 _ 0 _ _ 

BABI2009+PSE_Ref_scen _ 0 _ 0 _ 0 _ _ 

 

19 Monitoring van de milieueffecten 

Gezien de verwachte belangrijke bijdrage van het verbruik van aardgas tot zowel de 
emissies van broeikasgassen als van klassieke polluenten en de verwachte verstrenging 
van de internationale reductiedoelstellingen ten aanzien van deze beide, dient 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 

BVW Bovenste Verbrandingswaarde 

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 

EMEP European Monitoring and Evaluation Programme 

FOD Economie Federale Overheidsdienst Economie 

GEN Grote Eenheden Natuur 

GENO Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 

GWP Global Warming Potential 
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HEB Hernieuwbare EnergieBronnen 

ICDO Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling 

IMJV Integraal Milieujaarverslag  

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

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 

OVW Onderste Verbrandingswaarde 

OWD Office wallon des déchets 

POP Persistente Organische Polluenten 

PPP Plannen, programma’s en/of projecten  

PSE Prospectieve studie elektriciteit 
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RUP Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

SBZ Speciale BeschermingsZone 

SMB Strategische MilieuBeoordeling 

SPW Service public de Wallonie 

STEG Stoom- en gasturbine 

TSP Total suspended particles 

TOC Totaal Organisch Koolstof 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change  

VEN Vlaams Ecologisch Netwerk 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 

VOC (VOS) Volatile Organic Compounds (vluchtige organische stoffen) 

WKK Warmtekracht koppeling 

Zeq Zuurequivalent 
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DEEL 7 VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 

Leidingen van het aardgasvervoersnet : deze worden gebruikt voor vervoer ten behoeve van de 
eindverbruikers in België (=‘binnenlands vervoer’) en voor vervoer van aardgas naar andere 
eindverbruikersmarkten (=‘grens tot grens vervoer’). Het aardgasvervoersnet bestaat uit twee 
gescheiden netten: het laagcalorisch en het hoogcalorisch net.  

Meetstations : aan de ingangspunten van het aardgasvervoersnet staan meetstations, waar metingen 
worden gedaan op de aardgasstromen. 

Compressiestations : compressiestations dienen om de druk in het net op peil te houden. De druk 
neemt tijdens het binnenlands vervoer af door wrijvingsverliezen in de leidingen. 

Debietregelstations : dit zijn knooppunten in het aardgasvervoersnet, waar aardgas van het ene 
pijpleidingsysteem naar het andere wordt overgezet. 

Mengstations : in een mengstation kan hoogcalorisch aardgas omgezet worden in laagcalorisch 
aardgas door toevoegen van stikstof, of omgekeerd, kan laagcalorisch aardgas verrijkt worden door 
toevoegen van hoogcalorisch gas. 

Drukreduceerstations : deze vormen de schakels tussen de hogedrukleidingen (vervoersnet) en 
leidingen op lagere druk (distributienet). 

LNG-installatie : in de LNG-terminal van Zeebrugge wordt LNG dat via schepen wordt aangevoerd, 
enkele dagen in buffer gehouden vooraleer het wordt hervergast en in het aardgasvervoersnet wordt 
uitgezonden. 

Opslaginstallaties : aardgas wordt opgeslagen om een buffer te kunnen voorzien voor koudere 
perioden, wanneer meer aardgas nodig is. In België zijn er twee locaties waar aardgas wordt 
opgeslagen: (1) in Loenhout, waar aardgas onder de grond wordt opgeslagen (geologische stockage) 
in een poreus gesteente dat gevangen zit tussen een waterlaag en een water- en gasdichte rotslaag. 
(2) Daarnaast is er de bovengrondse opslag van vloeibaar aardgas in Zeebrugge. Hier wordt aardgas 
opgeslagen in opslagtanks. 
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