Behandeld door: Philip Verhegge
Uw kenmerk: Ons kenmerk: CCPM/20140618/DVH/PVE

Geachte mevrouw, geachte heer,
Vorig jaar informeerde Elia u over de regels aangaande adviesverlening voor de
bouw van windturbines in de omgeving van haar installaties. Het stijgend aantal
dossiers in de onmiddellijke omgeving van onze hoogspanningsinstallaties en het
beperken van de directe en indirecte risico’s zodat de bevoorradingszekerheid van alle
gebruikers van het hoogspanningsnet gegarandeerd kan worden, vormden de basis van
deze informatiecampagne.
Een jaar na de implementatie van de aangepaste adviesprocedure kunnen wij
concluderen dat de afstandsregels goed ingeburgerd zijn en dat de principes betreffende
risico-analyses en trillingsstudies eveneens concreet toegepast worden.
Wij zijn
verheugd over deze vlotte samenwerking.
Om tegemoet te komen aan de veelvuldige vragen rond de toegepaste
veiligheidsafstanden tussen windturbines en hoogspanningsposten, hebben wij
bijkomende analyses uitgevoerd aangaande de grens van 3,5x rotordiameter. De
hoogspanningsposten werden gesplitst in twee categorieën om de risico’s en de impact
gedetailleerd te onderzoeken. Op basis hiervan kunnen wij een aanpassing van de
veiligheidsafstand t.o.v. hoogspanningsposten meedelen. Afhankelijk van het type
hoogspanningspost kan de veiligheidsafstand in bepaalde gevallen verminderd worden
tot de valgevaarafstand.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpassingen verder bijdragen aan het invullen van de
missies en het realiseren van de doelstellingen van betrokken partijen.

Deze aanpassingen zullen vanaf 1 juli 2014 in voege treden. Voor dossiers die
vóór deze datum bij onze diensten ingediend werden, verwijzen wij naar de reeds
gegeven adviezen.
Meer informatie betreffende de richtlijnen, vindt u in de procedure in bijlage. Elia is ook
steeds beschikbaar voor verdere vragen en dossierbespreking. Hiervoor kan u contact
opnemen met Philip Verhegge (tel. +32 3 640 08 27 of via sts.vlaanderen@elia.be).
Wij kijken uit naar een verderzetting van de vlotte samenwerking voor toekomstige
dossiers.

Met vriendelijke groeten,

Danny Vanderhaeghen
Head of Contact Center & Plan Management

David Zenner
Head of Customer Relations

Bijlage: update van de procedure ‘Advies door Elia bij het oprichten van windturbines in de nabijheid van
hoogspanningsinstallaties’

