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Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité 

PCI 2015_2.23 BRABO 

Betreft : Project Brabo Il, Lijn 380kV Zandvliet - Lillo - Aftakking Doel (Liefkenshoek), opgenomen in 

de PCI Unielijst 2015 met als referentie 2.23 Cluster van binnenlandse lijnen aan de Belgische 

noordelijke grens tussen Zandvliet - Lillo (BE), Lillo-Mercator (BE), met inbegrip van een onderstation 

in Lillo (BE) (bekend als "Brabo"). 

GLOBAAL RAAMBESLUIT BRABO Il 

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

betreffende richtsnoeren 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. 

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

Gelet 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; 

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

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

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

voornoemde verordening (EU) nr. 347 /2013; 

Overwegende dat het project 'Brabo' in de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang, zoals 

toegevoegd als bijlage aan de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/89 van de Commissie van 18 

november 2015, wordt gekwalificeerd als '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 onder meer artikel 9 leden 

2 en 6 van de voornoemde verordening (EU) nr. 347/2013; 

Gelet op de kennisgeving, vergezeld met een gedetailleerde projectbeschrijving van het project Brabo Il, 

Lijn 380kV Zandvliet - Lillo - Aftakking Doel (Liefkenshoek), door de aanvrager Elia Asset N.V., 

Keizerslaan 20, 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0475.028.202) op elektronische wijze aan het 

Uniek Loket van het Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité op 3 oktober 2016; 

Gelet op de aanvaarding van de kennisgeving van het project 'BRABO Il' door het Coördinatieorgaan van 

het Vergunningscoördinerend en - Faciliterend Comité op 28 oktober 2016; 
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Gelet op het feit dat het vergunningsverleningsproces voor het project 'Brabo Il' ingaat vanaf de datum 

van de aanvaarding van de kennisgeving door het Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité, 

namelijk 28 oktober 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 BRABO Il ingediend door de aanvrager Elia 

Asset N.V. op elektronische wijze bij het Uniek Loket van het Vergunningscoördinerend en -Faciliterend 

Comité op 4 november 2016; 

Gelet 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 'Brabo' door het Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité op 17 november 2016; 

Gelet op het ontwerp betreffende de inspraak van het publiek voor het project BRABO Il, ingediend door 

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

en -Faciliterend Comité op 4 november 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 bijkomende informatie ter aanvulling van het ingediende ontwerp van inspraak voor het 

publiek op vraag van het Opvolgingsorgaan ingediend door Elia Asset N.V. op elektronische wijze bij het 

Uniek Loket van het Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité op 16 november 2016; 

Gelet op de aanvaarding van het ontwerp van inspraak voor het publiek van het project 'Brabo' door het 

Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité op 17 november 2016; 

Gelet op de uitvoering van de openbare raadpleging en het informatiemoment voorafgaand aan de 

vergunningsfase, namelijk te Berendrecht op 24 november 2016; 

Gelet op het ingediende verslag van de projectpromotor op 27 december 2016 met een overzicht van de 

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

bij de zaak te betrekken overeenkomstig artikel 9, lid 4 van de verordening (EU) nr. 347 /2013; 

Gelet op het feit dat er geen milieuvergunning voor het project 'BRABO Il' dient aangevraagd te worden 

als onderdeel van het Globale Raambesluit; 

Gelet op de goedkeuring van het project-MER (milieueffectrapport) door de bevoegde administratie op 

13 december 2016; 
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Gelet op het geïntegreerde aanvraagdossier ter verkrijging van het Globaal Raambesluit voor het project 

Brabo Il, door de aanvrager Elia Asset N.V. ingediend op elektronische wijze aan het Uniek Loket van het 

Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité op 27 december 2016 met aanvullende informatie op 

9 januari 2017; 

Gelet op de beslissing van het Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité op 15 februari 2017 

om het aanvraagdossier van het project 'Brabo' 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 15 februari 2017; 

Gelet op de instructies van het Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité op 15 februari 2017 

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 het koninklijk besluit, ondertekend op 14 juni 2017, waarbij een wegvergunning (Index 

235/80871) wordt verleend aan de NV Elia Asset voor het aanleggen en exploiteren van een 

bovengrondse elektrische verbinding, op een spanning van 380 kV tussen de fases, met een frequentie 

van 50 Hz, tussen het hoogspanningsstation Zandvliet en het hoogspanningsstation Lillo en het punt 

Liefkenshoek, op het grondgebied van Stabroek, Beveren en Antwerpen; 

Gelet op het koninklijk besluit, ondertekend op 6 september 2017, waarbij een verklaring van openbaar 

nut (Index 235/80872) wordt verleend aan de NV Elia Asset voor het aanleggen en exploiteren van een 

bovengrondse elektrische verbinding, op een spanning van 380 kV tussen de fases, met een frequentie 

van 50 Hz, tussen het hoogspanningsstation Zandvliet en het hoogspanningsstation Lillo en het punt 

Liefkenshoek, boven of onder private gronden, over een lengte van 18km, op het grondgebied van de 

stad Antwerpen en de gemeenten Beveren en Stabroek; 

Gelet op de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 9 oktober 2017 (kenmerk 

8.00/00004/1042.1) waarbij de stedenbouwkundige vergunning voor het project Brabo Il wordt 

verleend aan de NV Elia Asset; 

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

In 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 als onderdeel van het globale 

raambesluit: 

• de stedenbouwkundige vergunning:

• de wegvergunning;

• 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 Brabo Il werd door de gewestelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar op 9 oktober 2017 verleend aan de NV Elia Asset (kenmerk 

8.00/00004/1042.1). 

Wettelijk kader: de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

b) De wegvergunning

Een wegvergunning werd verleend door het koninklijk besluit van 14 juni 2017, waarbij een 

wegvergunning (Index 235/80871) wordt verleend aan de NV Elia Asset voor het aanleggen en 

exploiteren van een bovengrondse elektrische verbinding, op een spanning van 380 kV tussen de fases, 

met een frequentie van 50 Hz, tussen het hoogspanningsstation Zandvliet en het hoogspanningsstation 

Lillo en het punt Liefkenshoek, op het grondgebied van Stabroek, Beveren en Antwerpen. 

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 het koninklijk besluit van 6 september 2017, 

waarbij een verklaring van openbaar nut (Index 235/80872) wordt verleend aan de NV Elia Asset voor 
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het aanleggen en exploiteren van een bovengrondse elektrische verbinding, op een spanning van 380 kV 

tussen de fases, met een frequentie van 50 Hz, tussen het hoogspanningsstation Zandvliet en het 

hoogspanningsstation Lillo en het punt Liefkenshoek, boven of onder private gronden, over een lengte 

van 18km, op het grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeenten Beveren en Stabroek. 

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

de elektriciteitsvoorziening -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. 

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

verslag opgesteld met een overzicht van de resultaten van de activiteiten die tot doel hadden het 

publiek vóór 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 27 

december 2016 ingediend en werd volledig bevonden. 

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 Vergunningscoördinerend en -Faciliterend Comité beslist hierbij om het globaal raambesluit toe te 
kennen voor het PCI project 'Brabo Il\ Lijn 380kV Zandvliet - Lillo - Aftakking Doel (Liefkenshoek), 

· opgenomen in de PCI Unielijst 2015 met als referentie 2.23 Cluster van binnenlandse lijnen aan de

Belgische noordelijke grens tussen Zandvliet - Lillo (BE), Lillo-Mercator (BE), met inbegrip van een
onderstation in Lillo (13E) (bekend als "Brabo").

De datum van ondertekening van het globaal raambesluit (i.e. 16 oktober 2017) is de einddatum van de 
wettelijk voorgeschreven vergunningverleningsprocedure (i.e. wettelijke maximale termijn van 1 jaar en 
6 maanden) en eveneens de einddatur,1 van het volledige vergunningverleningsproces (i.e. wettelijke 
maximale termijn van 3 jaar en 6 maanden) van het PCI project Brabo met als referentie 2.23 Brabo. 

Manuel De Nicolo 
Voorzitter 
Coördina tle-orgaan 

Lenhard Vanhoorn 
· Coördinatqr van het Uniek Loket

· 16 oktober 2017
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Voorzitter 
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