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Elia houdt publieke consultatie rond zijn federaal
ontwikkelingsplan voor het transmissienet en het
bijhorende milieueffectenrapport
Elia kondigt een publieke consultatie aan rond het ontwerp van zijn federaal
ontwikkelingsplan 2015-2025 en het begeleidende milieueffectenrapport,
conform de wettelijke bepalingen. De consultatie zal lopen van 13 mei tot 15
juli 2015. De opmerkingen van het publiek zullen geïntegreerd worden bij het
opstellen van de definitieve versies van het ontwikkelingsplan en het
bijhorende milieueffectenrapport, die Elia vervolgens bij de federale minister
van Energie zal indienen in het najaar.
Elia is als transmissienetbeheerder voor elektriciteit wettelijk gehouden periodiek een
ontwikkelingsplan op te stellen voor zijn transmissienet (van 110 kV tot 380 kV), in
samenwerking met de Algemene Directie Energie van de federale overheid en het
federaal Planbureau.
Volgens 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 in verband met het milieu, moet dit
ontwikkelingsplan ook voorwerp uitmaken van een beoordeling van de effecten voor het
milieu. Volgens dezelfde wet moeten zowel het ontwikkelingsplan als het begeleidende
milieueffectenrapport aan een publieksraadpleging onderworpen worden.
De opmerkingen van het publiek zullen geïntegreerd worden bij het opstellen van de
definitieve
versies
van
het
ontwikkelingsplan
en
van
het
begeleidende
milieueffectenrapport, die Elia vervolgens bij de federale minister van Energie zal
indienen in het najaar.
Tijdens de 60 dagen durende publieke consultatie zullen het Ontwikkelingsplan, het
milieueffectenrapport evenals een samenvatting van beide documenten ter beschikking
staan op de website van Elia, www.elia.be.
De wijze waarop het publiek kan reageren, wordt daar tevens beschreven.
De publieksraadpleging wordt eveneens bekendgemaakt via het Staatsblad en via de
portaalsite van de federale overheid www.belgium.be.
_______________________________________________________________
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).
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke
holding Publi-T is.
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