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Aanvraag voor stedenbouwkundige
luchtlijnproject Avelgem-Avelin

vergunning

voor

Op 1 februari dit jaar dient Elia een vergunningsaanvraag in
voor de luchtlijn die Avelgem met Avelin verbindt. Dit project
heeft als doel de interconnectie tussen België en Frankrijk te
versterken. Eind februari start het openbaar onderzoek en dat
loopt 30 dagen.
Perscontact:
Julien Madani
Infrastructure Project
Communications
Manager
+32 478 63 28 39
julien.madani@elia.be

Als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet is Elia
verantwoordelijk voor meer dan 8.000 km aan bovengrondse en
ondergrondse verbindingen. Dit net wordt beschouwd als een van de
meest betrouwbare van Europa. De bevoorradingszekerheid van België
is meer dan ooit een grote uitdaging. Daarom wil Elia tegen 2021 de
luchtlijn versterken die België met Frankrijk verbindt.
Een van de ruggengraten van het Belgische elektriciteitsnet
Ter herinnering: het project omvat de versterking van de 2x380 kVluchtlijn die de hoogspanningsposten van Avelgem (België) en Avelin
(Frankrijk) met elkaar verbindt. Deze verbinding dateert van 1974 en
doorkruist de gemeenten Kluisbergen, Celles, Pecq, Estaimpuis en
Doornik over een afstand van 21 km en telt 49 masten.
De versterking die Elia wil uitvoeren zal bijdragen aan de
bevoorradingszekerheid van ons land en zal de aansluiting van
hernieuwbare energiebronnen op het net mogelijk maken. Bovendien
past deze verbinding binnen een groter project, Mercator-Avelin, een
verbinding die beschouwd wordt als één van de ruggengraten van het
Belgische elektriciteitsnet.
Een vergunningsaanvraag in meerdere stappen
Wat de vergunningen betreft, moet er voor dit infrastructuurproject
niet alleen een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
worden ingediend maar moet er ook een milieueffectenrapport (MER)
worden opgesteld. In dit kader organiseerde Elia in juni 2017 een
voorafgaande informatievergadering om de bevolking en de overheden
meer uitleg over het project te geven, en presenteerde ze in november
vorig jaar de resultaten van de milieueffectenstudie die werd
uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau dat door de Waalse
overheidsdienst wordt erkend.
Na meerdere maanden onderzoek en verschillende ontmoetingen
diende Elia op 1 februari 2018 een aanvraag in bij de gemachtigde
ambtenaar van de Waalse overheidsdienst. Van 26 februari tot 27
maart 2018 zal er een openbaar onderzoek plaatsvinden, zodat de
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bevolking het dossier kan inkijken. De data zullen op de website van
Elia worden bekendgemaakt: www.elia.be/projecten. De beslissing
over de aanvraag wordt verwacht tegen de zomer van 2018.
“Vanaf het begin van het project heeft Elia op een transparante manier
met de overheden en omwonenden gecommuniceerd. We zullen dat
ook blijven doen tijdens de behandeling van de vergunning. Al wie bij
het project is betrokken, kan met zijn of haar vragen bij ons terecht.
Dat kan via het gratis nummer 0800/18.002 of via het e-mailadres
omwonenden@elia.be”, verklaart Julien Madani.

Over Elia:
Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet voor de transmissie van
elektriciteit van 30.000 tot 380.000 volt in België. De onderneming heeft 1.200
medewerkers in dienst en beheert vandaag ruim 8.000 km luchtlijnen en
ondergrondse verbindingen. Het net wordt beschouwd als een van de
betrouwbaarste van Europa. Het speelt een essentiële rol voor de
gemeenschap. Enerzijds zijn de grote industriële klanten erop aangesloten,
anderzijds wordt de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten
getransporteerd die op hun beurt voor de bevoorrading van alle verbruikers
zorgen. Elia staat ook in voor de interconnecties met de buurlanden.

