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Betreft: Project HORTA-MERCATOR, vervangen bestaande geleiders door HTLS 380 kV Mercator

Rodenhuize-Horta, opgenomen in de PCI Unielijst 2015 met ais referentie 2.24 Horta-Mercator 

- -- ----- �---·- --------·-·-··-- --· -·--·· ·--·-----··---·--·-- --· ·----·- - -·-·- ------------

G LO BAAL RAAMBESLUIT HORTA-MERCATOR 

Gelet op de Verordening (EU) Nr. 347 /2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 

betreffenùe rid1b11ùe1èn voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van 

Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 

714Î2009 en (EG) nr. 715/2009, artikel 10, § 1, a) en artikel 10, 4, c) 

Geiet op de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/89 van de Commissie van 18 november 2015 tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 347 /2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 

Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang, aangekondigd in het Publicatieblad van de 

Europese Unie L19 van 27 januari 2016; 

Geiet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en 

het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een Vergunningscoordinerend en -

Faciliterend Comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van 

voornoemde verordening (EU) nr. 347 /2013; 

Gelet op het feit dat het project 'Horta-Mercator' in de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk 

belang, zoals toegevoegd ais bijlage aan de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/89 van de Commissie 

van 18 november 2015, wordt gekwalificeerd ais 'interne lijn' en wordt gecategoriseerd onder de 

noemer 'projecten in Noordelijk en Westelijk België om de transmissiecapaciteit te vergroten'; dat 

bijgevolg de grensoverschrijdende vergunningverleningsprocedure niet van toepassing is; 

Ge let op de kennisgeving, vergezeld met een redelijk gedetailleerde samenvatting van het project Horta

Mercator, vervangen bestaande geleiders door HTLS 380 kV Mercator-Rodenhuize-Horta, door de 

aanvrager Elia Asset N.V., Keizerslaan 20, 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0475.028.202) op 

elektronische wijze verstuurd aan het Uniek Loket van het Vergunningscoordinerend en -Faciliterend 

Com.ité op 5 juli 2016; 
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Gelet op de aanvullende informatie aan de kennisgeving door de aanvrager Elia Asset N.V. op 

elektronische wijze verstuurd aan het Uniek Loket van het Vergunningscoôrdinerend en -Faciliterend 

Comité op 18 juli 2016; 

Gelet op de aanvaarding van de kennisgeving van het project 'Horta-Mercator' door het 

Coôrdinatieorgaan van het Vergunningscoôrdinerend en - Faciliterend Comité op 9 september 2016; 

··-Geletophetfeîtâathen7ergUliliîngsvertening�lJrocenn:rorhetprojectHurta-0Mercator ingaatvànaf-de 

datum van de aanvaarding van de kennisgeving door het Vergunningscoôrdinerend en -Faciliterend 

Comité, namelijk 9 september 2016; 

Gelet op de gedetailleerde samenvatting, inclusief een voorstel van de inhoud en het niveau van detail 

van de informatie van het aanvraagdossier voor het project Horta-Mercator, ingediend door de 

aanvrager Elia Asset N.V. op elektronische wijze bij het Uniek Loket van het Vergunningscoôrdinerend en 

-f-aciiiterend Comité op 12 september 2016;

Gelet op de aanvullende informatie - met betrekking tot de beschrijving van de inhoud en het niveau 

van detail van de informatie voor de samenstelling van het ontwerpaanvraagdossier en van het 

gedetailleerd schema - die op elektronische wijze werd gestuurd door de aanvrager Elia Asset N.V. aan 

het Vergunningscoôrdinerend en -Faciliterend Comité in de periode tussen 12 en 16 september 2016; 

Ge!et op de aanvaarding van de kennisgeving van de inhoud en het niveau van detail van de informatie 

van het aanvraagdossier en van het gedetailleerd schema voor het vergunningverleningsproces van het 

project 'Horta-Mercator' door het Vergunningscoôrdinerend en -Faciliterend Comité op 16 september 

2016; 

Gelet op het ontwerp betreffende de inspraak van het publiek in het project Horta-Mercator, ingediend 

door de aanvrager Elia Asset N.V. op elektronische wijze bij het Uniek Loket van het 

Vergunningscoôrdinerend en -Faciliterend Comité op 12 september 2016, zijnde binnen drie maanden 

na de start van het vergunningverleningsproces overeenkomstig artikel 9, lid 3 van de voornoemde 

verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013; 

Gelet op de bijkomende informatie ter aanvulling van het ingediende ontwerp van inspraak voor het 

publiek, ingediend door de aanvrager Elia Asset N.V. op elektronische wijze bij het Uniek Loket van het 

Vergunningscoôrdinerend en -Faciliterend Comité in de periode tussen 12 en 16 september 2016; 

Gelet op de aanvaarding onder voorbehoud van het ontwerp voor inspraak van het publiek voor het 

project Horta-Mercator voor het vergunningverleningsproces van het project 'Horta-Mercator' door het 

Vergunningscoôrdinerend en -Faciliterend Comité op 16 september 2016; 
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Gelet op de uitvoering van de openbare raadpleging en het informatiemoment voorafgaand aan de 

vergunningsfase, namelijk te Sleidinge op 19 september 2016 en te Lokeren op 20 september 2016; 

Gelet op het ingediende verslag van de projectpromotor op 17 oktober 2016 met een overzicht van de 

resultaten van de activiteiten die tot doel hadden het publiek v66r de indiening van het aanvraagdossier 

bij de zaak te betrekken overeenkomstig artikel 9, lid 4 van de voornoemde verordening (EU) nr. 

··34772013·:···-· ·······---- ----·-

Gelet op het feit dat er geen milieuvergunning voor het project 'Horta-Mercator' dient aangevraagd te

worden ais onderdeel van het Globale Raambesluit;

Ge!et op de goedkeuring van het project-MER (milieueffectrapport) door de bevoegde administratie op

19 oktober 2016;

Gelet op het geïntegreerde aanvraagdossier ter verkrijging van het Globaal Raambesluit voor het project

'Horta-Mercator', door de aanvrager Elia Asset N.V., ingediend op elektronische wijze aan het Uniek

Loket van het Vergunningscoôrdinerend en -Facilite rend Comité op 20 oktober 2016;

Gelet op de beslissing van het Vergunningscoôrdinerend en -Faciliterend Comité op 18 november 2016

om het aanvraagdossier van het project 'Horta-Mercator' ter verkrijging van het Globaal Besluit te

aanvaarden;

Gelet op het feit dat de datum van de ondertekening van de aanvaarding van het ingediende

aanvraagdossier de startdatum is van de wettelijk voorgeschreven vergunningverleningsprocedure,

namelijk 18 november 2016.

Gelet op de instructies van het Vergunningscoôrdinerend en -Faciliterend Comité op 18 november 2016

aan de bevoegde vergunningverlenende instanties om de vergunningverleningsprocedure voor

respectievelijk de stedenbouwkundige vergunningsaanvraagprocedure, de wegvergunningsprocedure

en de procedure van een verklaring van openbaar nut te starten.

Gelet op de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 14 april 2017 waarbij de

stedenbouwkundige vergunning voor het project Horta-Mercator werd verleend aan de NV Elia Asset;

Gelet op het koninklijk besluit, ondertekend op 18 april 2017, waarbij een verklaring van openbaar nut

wordt verleend aan de NV Elia Asset voor het vernieuwen van een bovengrondse elektrische verbinding,

op een spanning van 380 kV, met een frequentie van 50 Hz, op het grondgebied van de steden Gent,
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Lokeren, Sint-Niklaas en de gemeenten Evergem, Kruibeke, Lochristi, Lovendegem, Moerbeke, Temse, 

Waarschoot, Waasmunster en Zomergem; 

Gelet op het besluit van de deputatie van de Provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen, 

ondertekend op 6 april 2017, waarbij een wegvergunning Index 235/80865 wordt verleend aan de NV 

Elia Asset voor het vernieuwen van een bestaande bovengrondse elektrische verbinding, op een 

spanning van 380 kV tussen de fases, met een frequentie van 50 Hz, tussen het hoogspanningsstation 

· ·· Mercator tel<ru,treke enhet hoogspannmgsstat,on�Horta te-zomergem,�op het grondgeb1ëd van de···· ·

steden Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en de gemeenten Evergem, Kruibeke, Lochristi, Lovendegem,

Moerbeke, Temse, Waarschoot, Waasmunster en Zomergem;

Gelet op het koninklijk besluit, ondertekend op 28 april 2017, tot goedkeuring van de beslissing van de

deputat,e van de provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen, van 6 april 2017 waarbij een

wegvergunning wordt verleend aan de NV Elia Asset voor het vernieuwen van een bovengrondse

eiektnsche verbindîng, op een spanning van 380 kV, met een frequentie van 50 Hz, tussen het

hoogspannmgsstatîon Mercator te Kruibeke en het hoogspanningsstation Horta te Zomergem, op het

grondgebied van de steden Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en de gemeenten Evergem, Kruibeke, Lochristi,

Lovendegem, Moerbeke, Temse, Waarschoot, Waasmunster en Zomergem;

Overwegende dat er geen administratief beroep mogelijk is met betrekking tot de afgeleverde

stedenbouwkundige vergunning, de wegvergunning en de verklaring van openbaar nut.
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1. MOTIVATIE

ln de kennisgeving van de inhoud en het niveau van detail van de informatie van het aanvraagdossier en 

van het gedetailleerd schema werden volgende besluiten vastgesteld ais onderdeel van het globale 

raambesluit: 

• de stedenbouwkundige vergunning:

• de wegvergunrnng; ·

• de verklaring van openbaar nut (VON};

!) het besluit inzake de uitvoering van de openbare raadpleging door de projectpromotor

overeenkomstig artikel 9, lid 3 tot 7 van Verordening 347 /2013.

a) De stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning voor het project Horta-Mercator werd door de gewestelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar op 14 april 2017 verleend aan de NV Elia Asset. 

Wettelijk kader: de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

b} De wegvergunning

Een wegvergunning werd afgeleverd door de deputatie van de Provincieraad van de Provincie Oost

Vlaanderen, in het besluit van 6 april 2017, waarbij een wegvergunning Index 235/80865 wordt verleend 

aan de NV Elia Asset voor het vernieuwen van een bestaande bovengrondse elektrische verbinding, op 

een spanning van 380 kV tussen de fases, met een frequentie van 50 Hz, tussen het 

Hoogspanningsstation Mercator te Kruibeke en het hoogspanningsstation Horta te Zomergem, op het 

grondgebied van de steden Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en de gemeenten Evergem, Kruibeke, Lochristi, 

Lovendegem, Moerbeke, Temse, Waarschoot, Waasmunster en Zomergem; 

Deze wegvergunning werd goedgekeurd door het koninklijk besluit van 28 april 2017, tot goedkeuring 

van de beslissing van de deputatie van de provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen, van 6 april 

2017 waarbij een wegvergunning wordt verleend aan de NV Elia Asset voor het vernieuwen van een 

bovengrondse elektrische verbinding, op een spanning van 380 kV, met een frequentie van 50 Hz, 

tussen het hoogspanningsstation Mercator te Kruibeke en het hoogspanningsstation Horta te 

Zomergem, op het grondgebied van de steden Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en de gemeenten Evergem, 

Kruibeke, Lochristi, Lovendegem, Moerbeke, Temse, Waarschoot, Waasmunster en Zomergem. 
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Wettelijk kader: Koninklijk Besluit van 26 november 1973 betreffende de wegvergunningen bedoeld bij 

de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening. 

c) De verklaring van openbaar nut

Een verklaring van openbaar nut werd afgeleverd door de Koning op 18 april 2017, in het koninklijk 

· .. ·- besluit,van-18.april-201-7 waarbij eenverklaring-van openbaar nut-wordt-verleend aan de NVEliaAsset

voor het vernieuwen van een bovengrondse elektrische verbinding, op een spanning van 380 kV, met 

een frequentie van 50 Hz, op het grondgebied van de steden Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en de 

gemeenten Evergem, Kruibeke, Lochristi, Lovendegem, Moerbeke, Temse, Waarschoot, Waasmunster 

en Zomergemeen 

Wettelijk kader: Koninklijk Besluit van 27 augustus 1925 tot uitvoering van de wet van 10 maart 1925 op 

de eleKtnciteitsvoorziening-verklaring van openbaar nut. 

d) Het besluit inzake de uitvoering van de openbare raadpleging door de projectpromotor

overeenkomstig artikel 9, lid 3 tot 7 van Verordening 347 /2013. 

ln toepassing van artikel 9, lid 4 van verordening 347 /2013, heeft de projectpromotor NV Elia Asset een 

vers!3g opgeste!d met een overzicht van de resultaten van de activiteiten die tot doel hadden het 

publiek v66r de indiening van het aanvraagdossier bij de zaak te betrekken, met inbegrip van de 

activiteiten die voor de aanvang van het vergunningverleningsproces hebben plaatsgevonden. 

Dit rapport inzake de organisatie van de openbare raadpleging in het kader van transparantie en de 

inspraak van het publiek, overeenkomstig de bijlage VI van verordening 347 /2013, werd op 17 oktober 

2016 ingediend en werd volledig bevonden. 

ln dit verslag werden ook vragen van de burgers en de geassocieerde antwoorden opgenomen. Alle 

gestelde vragen werden beantwoord door de projectpromotor. Er zijn geen openstaande vragen en/of 

bezwaren met betrekking tot de publieke consultatie. 
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- ---------

Het Vergunningscoèirdinerend en -Faciliterend Comité beslist hierbij om het Globaal Raambesluit toe te 

kennen voor het PCI project 'Horta-Mercator', het vervangen van bestaande geleiders door HTLS 380 kV 
Mercator-Rodenhuize-Horta, opgenomen in de PCI Unielijst 2015 met ais referentie 2.24 Horta-

Mercator. 

De datum van ondertekening van het Glob�al Raambesluit is de einddatum van de wettelijk 
voorgeschreven vergunningverleningsprocedure (i.e. wettelijke maximale termijn van 1 jaar en 6 

maanden) en eveneens de einddatum van het volledige vergunningverleningsproces .(i.e. wettelijke 

mal(irr;aie ierrnijri var, 3 jaar en 6 maanden) van _het PCI project Hort�-Mercator met ais referentie 2.24 
Horta-Mercator. 

Manuel De Nicolo 

Voorzitter 

Coèirdinatie-orgaan 

Lenhard Vanhoorn 
Coèirdinator van het Uniek Loket 

19/05/2017 
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MarcOdou, 
Voorzitter 

Opvolgingsorgaan Horta-Mercator · 


