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Voorstelling van de resultaten uit de milieustudie over het
versterkingsproject voor de elektriciteitsverbinding tussen
Avelgem en Avelin
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Op maandag 27 november 2017 stelt het gecertificeerde en
onafhankelijke studiebureau Arcadis de resultaten voor van het
milieueffectenrapport
(MER)
over
het
project
dat
de
elektriciteitslijn zal versterken tussen de stations van Avelgem
en Avelin. De omwonenden zijn uitgenodigd zodat zij al hun
mogelijke
vragen
kunnen
voorleggen.
Niet
alleen
het
studiebureau Arcadis en vertegenwoordigers van Elia, maar ook
een experte inzake magnetische velden van de BBEMG zullen
hen te woord staan.
Er werd net een belangrijke stap vooruit gezet in dit project voor de
versterking van de luchtlijn van 2x380 kV tussen België en Frankrijk.
Arcadis, het onafhankelijke en gecertificeerde st udiebureau dat het
milieueffectenrapport
heeft
uitgevoerd,
zal zijn aanbevelingen
bekendmaken aan de omwonenden. Concreet zijn er geen grote
veranderingen nodig aan het voorontwerp dat ingediend werd op
21 juni. Bijgevolg zal Elia in januari 2018 een vergunningsaanvraag
indienen waarin rekening gehouden wordt met de aanbevelingen van
de milieustudie.
Eén van 'backbone'-netten van het Belgische elektriciteitsnet
Meer dan 5560 km luchtlijnen worden door Elia, de Belgische
hoogspanningsnetbeheerder, beheerd. Het Elia-net staat bekend als
het meest betrouwbare in Europa. België staat op dit ogenblik voor een
grote
uitdaging,
meer
bepaald
het
handhaven
van
de
bevoorradingszekerheid
voor
elektriciteit.
Daarom
zijn
de
interconnecties tussen de Europese landen van essentieel belang.
De elektriciteitslijn Avelgem-Avelin maakt bovendien deel uit van het
grootschaligere project Mercator-Avelin, de lijn die België met Frankrijk
verbindt.
Een informatiemarkt om de aanbevelingen van het rapport voor
te stellen
Om met de omwonenden helder en transparant te kunnen
communiceren, heeft Elia alle buurtbewoners uitgenodigd voor een
informatiemarkt. Op 27 november 2017 zullen de aanbevelingen van
het MER voorgesteld worden in de feestzaal van Celles. Het is de
bedoeling om de burgers persoonlijk te ontmoeten en hen zo op de
hoogte te brengen van de resultaten. Zij zullen dus de gelegenheid
hebben om al hun eventuele vragen rechtstreeks aan het projectteam
van Elia en aan het studiebureau te stellen. Bovendien zal een experte
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van de Universiteit van Luik inzake magnetische velden, Véronique
Beauvois, ter beschikking staan om hen indien nodig aanvullende
informatie te geven.
In afwachting van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, die
zal worden ingediend in januari 2018, staat het projectteam ter
beschikking van de bewoners. Zij kunnen bij hen terecht met al hun
vragen, op het gratis telefoonnummer 0800 18 002 of via een e-mail
aan riverains@elia.be.

Over Elia
Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000
volt voor de transmissie van elektriciteit in België. De onderneming
heeft 2100 medewerkers in dienst en beheert momenteel meer dan
8000 km lijnen en ondergrondse kabels. Dit net wordt beschouwd als
een van de betrouwbaarste van Europa. Het speelt een essentiële rol
voor de gemeenschap, want de grote industriële klanten zijn erop
aangesloten en het vervoert de elektriciteit van de producenten naar
de distributienetten (DNB), die instaan voor de bevoorrading van alle
consumenten. Ook staat Elia in voor de verbindingen met de
buurlanden.

