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Elia wordt partner van Be Planet
en ondersteunt burgerinitiatieven
voor een duurzame samenleving
 Verbeteren van biodiversiteit en publieke aanvaarding rond projecten
 Sensibilisering rond de energietransitie
Vanuit de intentie om het maatschappelijk belang steeds voorop te
stellen en de duurzaamheid van haar activiteiten te verbeteren, start
Elia een structurele samenwerking met Be Planet. Deze stichting van
openbaar nut ondersteunt innovatieve burgerinitiatieven die een
positieve impact hebben op het milieu en die een rol kunnen spelen
bij de energietransitie.
Op een avondevent op 14 februari stelde Be Planet de 32 nieuwe
laureaten voor die steun krijgen uit het fonds van Be Planet. Zes daarvan
kunnen rekenen op steun door Elia: Bûûmplanters (biodiversiteit in
Brussel), Stadsboerderij Maximilien (educatie hergebruik afval en bioenergie), Dagen Zonder Vlees (klimaatimpact), Terre@air (educatie
duurzame energie), SeaWatch-B (biodiversiteit zee-omgeving) en
Samenwerking voor Agrarisch Landschap (hergebruik houtafval).
Het zijn initiatieven die Elia specifiek kunnen helpen bij het verbeteren van
de biodiversiteit rond haar projecten of die passen in de bewustmaking
rond de energietransitie. Daarnaast zal Elia via Be Planet gerichte
oproepen lanceren voor burgerprojecten die de duurzaamheid en de
publieke aanvaarding van de Elia-projecten verbeteren.
Ilse Tant, Directeur Public Acceptance Elia: “De missie van Be Planet
sluit perfect aan bij onze maatschappelijke rol als netbeheerder. We
werken aan een vlotte overgang naar het elektriciteitssysteem van
morgen, dat betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar is. Dit alles gebeurt in
nauw overleg en, waar mogelijk, via het creëren van win-win situaties. Be
Planet kan helpen om de brug te slaan met lokale netwerken en om
bottom-up te werken aan meer biodiversiteit en energie-efficiëntie.”
De structurele samenwerking met Be Planet vormt het startpunt voor een
intern traject binnen Elia waarbij de programmamanagers - die samen 800
projecten op het terrein beheren - kijken naar opportuniteiten voor
burgerprojecten. Via Be Planet zullen jaarlijks meerdere oproepen
gelanceerd worden om op een systematische manier samen te werken
met burgers.
Michaël Ooms, Algemeen directeur Be Planet: “We zijn ervan overtuigd
dat bedrijven een deel van de oplossing zijn. We maken de koppeling
tussen de vele vrijwillige initiatieven van burgers en bedrijven die een
duurzaam beleid voeren. Het zijn twee werelden die vaak niet dezelfde
taal spreken en met Be Planet brengen we burgers en bedrijven samen
rond concrete projecten”.
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De energietransitie, of de omwenteling naar een groener (CO2-arm) en
meer flexibel energiesysteem, is volop aan de gang. Als netbeheerder
integreert Elia het toenemende aanbod aan hernieuwbare energie en
decentrale productie en past het hoogspanningsnet aan deze
ontwikkelingen
aan.
Daarvoor
realiseert
Elia
het
grootste
investeringsprogramma in haar geschiedenis. Elia heeft over heel België
bovendien 5.500 km bovengrondse hoogspanningslijnen en 2.800 km
ondergrondse kabels in haar beheer.
De samenwerking met Be Planet komt bovenop bestaande projecten.
Onder de hoogspanningslijn van Zutendaal naar Maastricht is
bijvoorbeeld een grootschalig ecologisch beheerplan opgestart in
samenwerking met een lokale schaapsherder, Natuur en Bos en 130
grondeigenaars. Via het Life+ project in Wallonië zijn groene corridors
aangelegd in samenwerking met lokale partners.
Elia heeft sinds 2016 een aparte directie voor Public Acceptance om de
publieke aanvaarding én de biodiversiteit rond haar wijdverspreide
infrastructuur te verbeteren.
________________________________________________________________
Over Be Planet

Be Planet is een initiatief van drie overkoepelende natuur- en milieuorganisaties: Bond
Beter Leefmilieu, BRAL en de Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW). Deze
organisaties zijn al 40 jaar actief op vlak van leefmilieu.
Be Planet vormt een schakel tussen individuen en ondernemingen die zich willen inzetten
voor een gezondere planeet en een beter leefmilieu enerzijds en de initiatiefnemers van
milieuprojecten anderzijds. Be Planet gaat in België actief op zoek naar duurzame,
innovatieve projecten en geven die de nodige financiële ondersteuning.
De organisatie werft fondsen bij overheden, ondernemers en bij de bevolking om burgers,
verenigingen en collectieven de kans te geven hun idee of project te realiseren. De
belangrijkste voorwaarde voor financiële steun is dat de projecten innovatief zijn en een
positieve impact hebben op het milieu. Deze manier van fondsenwerving voor
milieuprojecten is in België gloednieuw.

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 groep 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.
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Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via 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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