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Geen juridische procedures meer tegen het hoogspanningsproject Stevin
Elia kan, na bekrachtiging door de Raad van State,
starten met de realisatie
Elia is verheugd te kunnen aankondigen dat het wellicht van start kan gaan met
de realisatie van het project Stevin. Dit project omvat een versterking van het
hoogspanningsnet (380 kV) tussen Zeebrugge en Zomergem. De geplande
uitbreiding is cruciaal voor de toekomstige elektriciteitsbevoorrading van ons
land en van de kustregio in het bijzonder.
Elia heeft een akkoord gerealiseerd met de verschillende particuliere partijen en lokale
besturen, die een beroep hadden ingesteld tegen het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan) voor Stevin. De Raad van State werd op de hoogte gebracht van de
dadingsovereenkomsten en heeft de afstand van vordering van de verschillende partijen
vastgesteld. De Raad van State neemt deze in beraad en volgt binnen enkele weken met
haar definitieve uitspraak.
Gezien er geen juridische procedures meer hangende zijn tegen het Stevin-project en de
stedenbouwkundige en milieuvergunning voor de 3 hoogspanningsstations reeds
verkregen werden, zou dan met de werken gestart kunnen worden. Dit is gepland voor
begin 2015. De verschillende lokale betrokkenen zullen over het project en de geplande
werken via een uitgebreide campagne geïnformeerd worden.
“Door de vele gesprekken met de omwonenden en de lokale beleidsvoerders is er een
wederzijds begrip ontstaan dat geleid heeft tot evenwichtige oplossingen voor alle
betrokkenen. Een zorgvuldige uitvoering van het project zal belangrijk zijn om het
verkregen vertrouwen te behouden.” zegt Ilse Tant, Chief Corporate Affairs bij Elia.
Over Stevin
Stevin maakt de aansluiting mogelijk van de toekomstige windturbineparken op zee, de
uitbouw van de decentrale energieproductie in de kustregio én de interconnectie met het
hoogspanningsnet van Groot-Brittannië (in- en uitvoer van elektriciteit). Het project zal
ook een positieve stimulans geven aan de verdere economische ontwikkeling in West- en
Oost-Vlaanderen.
Het Stevin-traject loopt boven- én deels ondergronds door Brugge, Blankenberge,
Zuienkerke, Maldegem, Eeklo en Zomergem. Dit tracé is in juli 2012 vastgesteld door de
Vlaamse regering en opgenomen in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).
Dit is gebeurd op basis van een positieve beoordeling van het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) dat de milieu-impact op de directe omgeving onderzoekt.
Over Elia
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management)
50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het
oosten van Duitsland.
Met meer dan 1.900 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300
km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de
Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.
Elia zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de
producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook
voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een
stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie
van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via het dochterbedrijf EGI
(Elia Grid International).
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De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke
holding Publi-T is.
www.elia.be
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