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Elia en IDEA vermeld als betrouwbare partners door
Google
Elia en IDEA zijn trots op het feit dat het bij de inhuldiging van Googles tweede
data center in Baudour vernoemd werden als betrouwbare partners in de
economische ontwikkeling van de Borinagestreek.
Toegang tot een betrouwbaar elektriciteitsnet dat voldoet aan de behoeften van
grootverbruikers is een bepalende factor in de vestigingskeuze van nieuwe
investeerders. In die context hebben de Belgische en gewestelijke overheden Elia de
taak toevertrouwd de nodige investeringen te doen om het net aan te passen aan de
evoluties in de elektriciteitsmarkt.
Markus Berger, Chief Officer Infrastructure Development, houdt eraan om Google te
verzekeren van de steun van Elia bij de ontwikkeling van toekomstige projecten: "De
constructie van een aansluiting met hoog vermogen om Googles data center van stroom
te voorzien toont aan dat Elia grote uitdagingen aankan. Het is onze intentie om de
versterking van het net verder te zetten om de ontwikkeling van Google en van andere
ondernemingen in Henegouwen en andere regio's in het land te ondersteunen. Wij
beseffen ten volle het belang van betrouwbare energiebevoorrading voor de
economische ontwikkeling en het aantrekken van investeringen in België."
Caroline Decamps, Algemeen Directrice van IDEA, is verheugd over de uitbreidingen die
ingehuldigd werden en over de vooruitzichten op verdere ontwikkeling. De
Intercommunale verklaarde zich eerder bereid om grote industrieterreinen ter
beschikking te stellen om een hub voor data centers te vormen, temeer daar de studie
van Copenhagen Economics het belang van deze sector voor de creatie van
werkgelegenheid en de ontwikkeling van economisch potentieel aangetoond heeft.

________________________________________________________________
Over Elia
Als beheerder van het Belgische hoogspanningstransmissienet voor elektriciteit stelt Elia
1.200 professionals tewerk en beheert het op dit moment meer dan 8.000 km luchtlijnen
en ondergrondse kabels.
In 2014 investeerde Elia meer dan 250 miljoen euro in zijn infrastructuur. Het Elia-net
wordt beschouwd als een van de betrouwbaarste van Europa. Elia staat in voor de
transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote
industriële gebruikers, alsook voor de invoer en de uitvoer van elektriciteit van en naar
de buurlanden.

IDEA
Het ontwikkelingsagentschap voor het 'Hart van Henegouwen' (Bergen-BorinageCentrum) IDEA verenigt 27 gemeenten met samen 500.000 inwoners. IDEA is een
intercommunale die actief is in meerdere sectoren waaronder de ontwikkeling en
activering van economische activiteitenzones.
IDEA telt 52 economische activiteitenzones waarin een negenhondertal ondernemingen
al meer dan 22.000 banen gecreëerd hebben.
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