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Project ter versterking van de hoogspanningslijn
Avelgem - Avelin


Een cruciale as tussen België en Frankrijk

Op 21 juni 2017 vond de voorafgaande informatievergadering
voor het publiek plaats. Deze werd voorgezeten door de heer
Yves Willaert, burgemeester van de gemeente Celles. Tijdens
deze vergadering hebben de verantwoordelijken van Elia hun
voorontwerp van de versterking van de lijn Avelgem-Avelin aan
de bewoners van de betrokken gemeenten voorgesteld.
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De Belgische transmissienetbeheerder Elia voorziet tegen 2021 de
versterking van de bestaande 380 kV-luchtlijn tussen de
hoogspanningsstations van Avelgem (België) en Avelin (Frankrijk). De
huidige lijn telt 49 elektriciteitsmasten over een afstand van 21 km en
doorkruist 5 gemeenten: Kluisbergen, Celles, Pecq, Estaimpuis en
Doornik. Het gaat om een hoofdas van het Belgische elektriciteitsnet
die België met het Franse elektriciteitsnet verbindt.
De versterking van de verbinding Avelgem - Avelin sluit aan bij een
grootschaliger project, namelijk het project Mercator-Avelin, een 110
km lange luchtlijn die 25 gemeenten doorkruist. Deze infrastructuur in
het hart van Europa is één van de ruggengraatverbindingen van het
Belgische elektriciteitsnet.

Een geïnterconnecteerd België: een must om de
bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen.
De bestaande verbinding Avelgem - Avelin werd in 1974 aangelegd en
beantwoordt niet meer aan de huidige behoeften op het vlak van de
bevoorradingszekerheid, de veiligheid van de burgers en de
infrastructuur. Daarom heeft Elia op 21 juni haar voorontwerp aan de
omwonenden van het project voorgesteld. In het kader van het project
worden tegen 2021 de geleiders vervangen en de masten en
mastfunderingen versterkt.
De werken zijn noodzakelijk om:
- de ontwikkeling van een Europese energiemarkt te bevorderen
en de bevoorradingszekerheid in België te handhaven via een
versterkte interconnectie met Frankrijk,
- de energietransitie te bevorderen door de integratie van
hernieuwbare energie in het net,

-

een performant elektriciteitsnet te bieden.

Voor de versterkingswerken van de verbinding is een budget van 45
miljoen € voorzien. Het project is in het federale ontwikkelingsplan
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2015-2025 opgenomen en werd door de bevoegde minister voor
energie goedgekeurd.

Dialoog staat centraal
Omwonenden die de voorafgaande informatievergadering voor het
publiek niet konden bijwonen, kunnen op 22 juni voor een persoonlijk
gesprek langskomen in het gemeentehuis van Pecq.
De omwonenden hebben tot 6 juli 2017 de mogelijkheid om hun
opmerkingen en voorstellen schriftelijk in te dienen bij
- het gemeentecollege van Celles (rue Parfait 14, 7760 Celles),
- met een kopie van de brief aan de aanvrager (Elia Asset AG,
t.a.v. Dhr. Kerremans, Keizerslaan 20, 1000 Brussel).
De ontvangen opmerkingen of suggesties zijn enkel geldig indien de
naam en het adres van de verzender vermeld worden.
De ontvangen brieven worden vervolgens aan het erkende en
onafhankelijke studiebureau Arcadis overgemaakt, dat de opmerkingen
en voorstellen in zijn milieueffectenrapport zal opnemen.
Over Elia:
Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt in
België. De onderneming telt 1.200 professionals. Elia beheert een net bestaande uit
luchtlijnen en ondergrondse verbindingen, goed voor een totale lengte van meer dan
8.000 km. Het net behoort tot één van de meest betrouwbare van Europa. De rol van
het Elia-net is van essentieel belang voor de gemeenschap: de grote industriële klanten
zijn rechtstreeks erop aangesloten en het net vervoert de elektriciteit van de
producenten naar de distributienetten, die op hun beurt de elektriciteit tot bij alle
verbruikers brengen. Elia staat ook in voor de interconnecties met de buurlanden.

