
 
 

Ontwikkelingsplan 2015-2025 van 
het transmissienet voor elektriciteit – Elia 

Verklaring van de Algemene Directie Energie 
met het oog op de goedkeuring van het plan 

door de federale minister van Energie 

09.11.2015 

1. Het federale ontwikkelingsplan  
De transmissienetbeheerder, Elia, heeft het ontwikkelingsplan 2015-2025 van het transmis-
sienet van elektriciteit opgesteld zoals bepaald in het artikel 13 van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Elektriciteitswet) en het koninklijk be-
sluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en be-
kendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit.  

Het plan wordt opgesteld door de transmissienetbeheerder in samenwerking met de Alge-
mene Directie Energie en het Federaal Planbureau. Het plan bestrijkt een periode van 10 jaar 
en wordt om de vier jaar aangepast.  

In toepassing van het derde Europese pakket wordt het federale ontwikkelingsplan eveneens 
in overleg met de andere Europese transmissiesnetbeheerders opgesteld, onder andere in 
het kader van het niet-bindende tienjarige netontwikkelingsplan dat gepubliceerd wordt om 
de twee jaar door ENTSO-E (TYNDP: Ten-Year Network Development Plan 2014-2024 van 
ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators). 

Dit plan bevat en weerspiegelt de volgende elementen: 

• een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit van elektriciteit, 
rekening houdend met een voldoende reservecapaciteit, evenals met de onderliggende 
hypotheses; 

• de prioritaire projecten die door de instellingen van de Europese Unie zijn aangewezen. In 
dit verband moet worden opgemerkt dat de projecten van gemeenschappelijk belang die 
geselecteerd werden in 2014 door de Europese Commissie, conform de Europese veror-
dening 347/201310, namelijk het project "Belgian Offshore Grid", NEMO, Alegro, en de 
"Luxemburg interconnector" opgenomen zijn in dit plan; 

• de resultaten van de "Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 
het jaar 2030 ", gepubliceerd door de federale overheid in januari 2015 en de onzekerhe-
den ervan voor de veranderingen in het productiepark. 

 



 

Het ontwikkelingsplan 2015-2025 is het resultaat van een overlegproces met de federale re-
gulator (CREG), de minister die verantwoordelijk is voor het mariene milieu, de gewestelijke 
regeringen, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en het ruime publiek. 

De milieueffecten van het ontwikkelingsplan zijn het voorwerp van een specifiek verslag dat 
wordt voorgelegd aan het advies van het Federale Comité SEA (Strategic Environnemental 
Assessment), ingediend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 februari 2006 be-
treffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en pro-
gramma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's 
in verband met het milieu. 

2. De verklaring opgesteld door de Algemene Directie 
Energie 

Deze verklaring werd opgesteld door de Algemene Directie Energie en berust op: 

• artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor 
uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het 
transmissienet voor elektriciteit, en  

• artikel 16 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor 
het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de 
uitwerking van de plannen en programma's betreffende het milieu. 

De verklaring preciseert: 

• de wijze waarop de milieuoverwegingen werden geïntegreerd in het ontwikkelingsplan; 

• de wijze waarop het milieueffectenrapport en de raadplegingen, uitgevoerd krachtens de 
artikelen 12, 13 en 14 van de wet van 13 februari 2006, in aanmerking werden genomen; 

• de redenen voor de keuze van het ontwikkelingsplan, rekening houdend met de andere 
overwogen redelijke oplossingen, die de voornaamste opvolgingsmaatregelen inzake de 
aanzienlijke gevolgen van het ontwikkelingsplan op het leefmilieu vermelden. 

3. Huidige context  
De context waarin de problemen van de ontwikkeling van het transmissienetwerk zich bevin-
den, wordt gekenmerkt door een reeks van recente ontwikkelingen en onzekerheden die 
moeten worden geïntegreerd in de bepaling van de ontwikkelingsprojecten en van verster-
king van het transportnet. 

De belangrijkste onzekerheden hebben betrekking op het vraagverloop en de impact van de 
uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen, op de onzekere toekomst van het nucleaire 
park, de komst van nieuwe centrales in België, of nog de impact op België van de Europese 
doelstellingen in termen van hernieuwbare energie en vermindering van CO2-uitstoot. 

 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

Om een zo nauwkeurig mogelijk idee te verkrijgen van de invloed van energiekeuzes op de 
behoeften van netwerkontwikkeling, werden verschillende scenario's ontwikkeld. Deze sce-
nario’s verschillen aanzienlijk van elkaar en zijn representatief voor extreme situaties. Deze 
benadering maakt het mogelijk om uiteenlopende situaties te bepalen waarin het netwerk 
kan worden ontwikkeld. Elia ontwikkelt dan haar infrastructuurprojecten op de meest dege-
lijk mogelijke wijze voor deze verschillende scenario's. 

Dit plan is niet bedoeld om aan te geven welk scenario meer wenselijk of waarschijnlijk is. De 
keuzes voor energietransitie worden gemaakt door de overheid en vallen naar alle waar-
schijnlijkheid binnen deze extreme scenario's. Deze beleidskeuzes en de concrete energie-
projecten die eruit voortvloeien beïnvloeden op hun beurt de prioriteiten van Elia inzake net-
werkontwikkeling . 

4. Naleving van het proces van beraadslaging 
De Algemene Directie Energie bevestigt dat zij geregeld informatie kreeg via samenwer-
kingsvergaderingen over het verloop van de raadplegingen voorzien in het koninklijk besluit 
van 20 december 2007 betreffende de procedure voor de uitwerking, goedkeuring en be-
kendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit, als-
ook in de wet van 13 februari 2006 over de beoordeling van de milieueffecten van bepaalde 
plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en 
programma's in verband met het milieu. 

4.1. Raadpleging van de CREG en de minister die bevoegd is 
voor het mariene milieu 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 december 2007, worden de adviezen die worden 
verstrekt door de bevoegde minister voor het mariene milieu op 3 februari 2015 en door de 
CREG in haar advies 1399 verstrekt op 3 februari 2015, in overweging genomen voor het op-
stellen van de definitieve versie van het ontwikkelingsplan.  

4.2. De milieueffectenbeoordeling van het ontwerpplan 
De Algemene Directie Energie verklaart dat de milieueffectenbeoordeling werd uitgevoerd 
volgens de bepalingen van de wet van 13 februari 2006. 

Het proces van milieueffectenbeoordeling van het plan verliep in de volgende stappen: 

• bepaling van de beoordelingsperimeter; daartoe werd het ontwerp van register van de mi-
lieueffecten opgesteld; hierop heeft het Adviescomité SEA in zijn briefwisseling van 
4 maart 2015 opmerkingen geformuleerd; 

• het register werd aangepast op basis van dit advies en het definitieve register werd op 
11 mei 2015 bezorgd; 

 



 

• een eindrapport werd opgesteld inzake de strategische milieubeoordeling van het ontwik-
kelingsplan 2015-2025 op 12 mei 2015; 

• het Adviescomité SEA heeft op 16 juni 2015 zijn advies over de milieueffecten verstrekt. 

Dit laatste advies en de besluiten van het milieueffectenrapport werden in aanmerking ge-
nomen bij het opstellen van de definitieve versie van het ontwikkelingsplan 2015-2025. 

4.3. Raadpleging van de instanties en van het publiek 
Raadpleging van de instanties 

Krachtens de wet van 13 februari 2006, werden vijf instanties geraadpleegd over het ont-
werpplan en het milieueffectenrapport: 

• het Adviescomité SEA bezorgde zijn advies op 16 juni 2015; 

• de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) bezorgde zijn advies dat werd 
goedgekeurd op de algemene vergadering van 29 juli 2015;  

• de regering van Waals Gewest maakte haar advies over op 14 juli 2015; 

• de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte haar advies over op 13 juli 
2015; 

• de regering van het Vlaams Gewest maakte geen advies over. 

Op basis van de gegevens van het rapport “strategische milieubeoordeling” en van het advies 
van het comité SEA daarover werd de raadpleging van de buurlanden in dit proces niet nodig 
geacht. 

Raadpleging van het publiek 

Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 vond er van 13 mei 2015 tot 15 juli 2015 een pu-
blieksraadpleging plaats over het ontwerp van plan en over het milieueffectenrapport. Via 
deze grootschalige publieksraadpleging werd het advies ingewonnen van milieuorganisaties 
(Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, WWF en IEW) en van een burger.  

 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

5. Aanpassing van het ontwerp van ontwikkelingsplan 
in functie van de resultaten van de raadplegingen 

Elk advies of reactie werd kritisch gelezen. Na deze lezing heeft de netbeheerder, afhankelijk 
van het geval, de opmerking genoteerd, een individueel antwoord geformuleerd of achter-
eenvolgens de verschillende versies van de documenten aangepast om zo te komen tot de 
eindversies van het ontwikkelingsplan (op 18 september 2015) en van hun rapport inzake 
strategische milieubeoordeling (op 12 mei 2015). 

Elia heeft elk advies beantwoord. Het geheel van de ingewonnen en bijhorende antwoorden 
werd ter beschikking gesteld van de Algemene Directie Energie. De belangrijkste aanpassin-
gen die aan het einde van het raadplegingsproces werden gedaan zijn: 

• er werd rekening gehouden met de opmerkingen en adviezen van de Algemene Directie 
Energie en van het Federaal Planbureau, geformuleerd in het kader van de samenwer-
kingsvergaderingen; 

• op complementaire wijze werd in het scenario 2020 een dubbele gevoeligheidsanalyse in-
gevoerd waarin enerzijds, de onzekerheid over de veranderingen in het nucleaire park in 
België tegen die tijd en, anderzijds, de laatste veranderingen in de vraag worden geïnte-
greerd; 

• verduidelijkingen ten aanzien van de importcapaciteit van het land en de ontwikkeling er-
van in de toekomst; 

• invoering van de resultaten van de kosten-batenanalyse van de projecten die de intercon-
necties en de ruggengraat van het interne netwerk 380 kV betreffen. Deze resultaten zijn 
verkregen uit de nieuwste TYNDP van ENTSO-E (2014-2024) en zijn opgesteld met behulp 
van de methode “cost-benefit analysis” van ENTSO-E en goedgekeurd door de Commissie 
in februari 2015 ; 

• voorbereiding van een budgettaire bijlage die een overzicht biedt van het investeringspro-
gramma dat hoort bij de projecten van het ontwikkelingsplan. 

6. Belangrijkste maatregelen voor de opvolging van 
de aanzienlijke milieueffecten  

Zoals bepaald in de wet van 13 februari 2006 beschrijft het rapport de maatregelen om het 
milieuimpact te verminderen alsook de toezichtsmechanismen die door de transmissienet-
beheerder zijn voorgesteld. 

De aandacht voor de milieuaspecten en voor de publieksraadpleging wordt voortgezet tot in 
de effectieve realisatie van infrastructuurprojecten die zijn voorgesteld in dit ontwikkelings-
plan.  

 



f'! economie 

Wanneer de engineeringstudies een gevorderd stadium bereiken, zal de weerhouden techni 
sche oplossing grondig bestudeerd zijn. Elia onderneemt dan stappen om de nodige toelatin
gen en vergunningen te verkrijgen voor de realisatie ervan. 

In dit kader en op basis van preciezere informatie dan in de globale milieustudie die samen
gaat met het ontwikkelingsplan, worden de weerhouden optie en de redenen voor deze keuze 
voor elk afzonderlijk project voorgesteld aan de bevoegde overheden en aan het publiek, in 
toepassing van de van kracht zijnde wetgeving. Deze procedures bieden eveneens de moge
lijkheid aan de betrokken overheden en het publiek om zich uit te spreken over de netontwik
kelingsprojecten van Elia. Verder wordt elke afzonderlijke toegekende vergunning opgevolgd 
door de bevoegde lokale overheden bij de uitvoering van dit plan. 

Het milieuonderzoek geassocieerd met het ontwikkelingsplan moet worden gezien als het 
startpunt voor informatie en overlegvergaderingen, die worden voortgezet in de procedures 
voor aanvragen van vergunningen en machtigingen. 

7. Motivering van de keuze van het ontwikkelingsplan . 

Op basis van de voorgemelde elementen van het plan, zoals deze in het plan zelf zijn opge
nomen, is de Algemene Directie Energie van mening dat de wettelijke voorschriften zijn ge
respecteerd en dat er op het vlak van de aanzienlijke effecten voor het mi lieu redelijke oplos
singen zijn gevonden. Ook zijn er maatregelen voor de opvolg ing van de gevolgen aangege
ven. Derhalve geeft de Algemene Directie Energ ie de aanbeveling dat de minister van Energie 
de definitieve ve rsie (van 18 september 2015] van het federa le ontwikkelingsplan 2015-2025 
van het transmissienet voor elektriciteit goedkeurt. 

Directeur-generaal a.i. 
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