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Elia in beroep tegen geweigerde vergunning voor de
verbinding Gouy-Oostkerk

Elia tekent bij de Raad van State beroep aan tegen de beslissing van de minister om de
stedenbouwkundige vergunning voor het project Gouy-Oostkerk in te trekken. Elia heeft de
ministeriële beslissing grondig geanalyseerd en heeft er zowel vormelijke als inhoudelijke
bezwaren tegen.
Nadat de betrokken gemeenten beroep hadden aangetekend, besliste de Waalse minister van Ruimtelijke
Ordening om de stedenbouwkundige vergunning die Elia eind 2017 had gekregen voor de aanleg van een
nieuwe verbinding Gouy-Oostkerk die er precies hetzelfde zal uitzien als de oude, in te trekken. Elia heeft akte
genomen van deze beslissing en zal in beroep gaan bij de Raad van State.
Het project Gouy-Oostkerk dat Elia voorstelt, maakt deel uit van het Federaal Ontwikkelingsplan voor de periode
2015-2025, dat werd goedgekeurd door de federale minister van Energie. Het omvat een volledige vernieuwing
van de elektrische verbinding (2 x 150 kV) tussen de hoogspanningsstations van Gouy en Oostkerk. Die
verbinding vergroot de betrouwbaarheid van het net en de bevoorradingszekerheid in de regio.

VOLGENS ELIA IS DE BESLISSING ONWETTIG
“Elia heeft in de eerste plaats beslist om beroep aan te tekenen omdat het rechtszekerheid wil voor de uitvoering
van haar infrastructuurprojecten. Elia heeft zowel vormelijke als inhoudelijke bezwaren. Enerzijds lijkt de
beslissing niet binnen de gestelde termijn te zijn genomen. Als dat zo is, is ze nietig en onbestaande. Anderzijds
kunnen vragen worden gesteld bij een aantal elementen en principes die de minister hanteert om zijn beslissing
te motiveren”, legt Communicatieverantwoordelijke voor de infrastructuurprojecten Julien Madani uit.

De elektrische verbinding tussen Gouy en Oostkerk is belangrijk voor de betrouwbaarheid van het net en de
bevoorradingszekerheid in de regio. Ze dateert uit 1959 en is aan vernieuwing toe. “Het project dat nu voorligt,
blijft volgens ons de beste manier om aan de elektriciteitsbehoeften van de regio te voldoen”, gaat Julien Madani
verder.
Met dit beroep bij de Raad van State wil Elia duidelijkheid krijgen over het kader waarbinnen zij haar activiteiten
moet uitoefenen. Na afloop van de beroepsprocedure zal Elia beslissen hoe het nu verder moet met het project
Gouy-Oostkerk.

ELIA, EEN VERANTWOORDELIJK BEDRIJF
Als verantwoordelijk bedrijf handelt Elia in het belang van de samenleving. De transmissienetten van Elia
garanderen de elektriciteitsbevoorrading, ondersteunen de economische ontwikkeling en maken de integratie
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van hernieuwbare energiebronnen mogelijk in Wallonië. Wanneer het net wordt versterkt, kiest Elia voor een
project dat zo goed mogelijk in de omgeving past en betaalbaar is voor de samenleving.

Omdat Elia haar net wil ontwikkelen op een voor de samenleving betaalbare manier, volgt het bedrijf van zeer
nabij de besprekingen en beleidskeuzes in het kader van het nieuwe Schéma de Développement du Territoire
(SDT), dat de toekomstige krachtlijnen van de ruimtelijke ordening in Wallonië vastlegt, ook voor
energietransmissie-infrastructuur.

Over Elia:
Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt voor de transmissie van
elektriciteit in België. De onderneming heeft 1.350 medewerkers in dienst. Elia beheert een net bestaande uit
luchtlijnen en ondergrondse verbindingen, goed voor een totale lengte van meer dan 8.495 km. Het 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.

Neem voor meer informatie contact op met:
Communicatieverantwoordelijke projecten – Julien Madani – +32 478 63 28 39 – julien.madani@elia.be
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