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Elia Group en Octopus Energy Group (UK) gaan flexibiliteitsdiensten
voor consumenten uitwerken
Op de klimaattop COP26 in Glasgow ondertekenden Elia Group en Octopus Energy een
memorandum van overeenstemming (MoU) dat hun gezamenlijk engagement versterkt om de
consument centraal te plaatsen in de energietransitie. De komende 2 jaar zullen testprojecten
worden opgezet waarbij het flexibiliteitsplatform KrakenFlex van Octopus Energy gecombineerd
wordt met re.alto, de markplaats voor energiedata van Elia Group. Hierdoor wordt het mogelijk
om energiediensten aan te bieden aan consumenten om bv. hun elektrische voertuigen en
warmtepompen op te laden en te gebruiken op het moment dat er voldoende groene elektriciteit
is. Dit helpt om het net in evenwicht te houden en de overstap te maken naar een duurzaam
energiesysteem.

Bekijk de video

Lees meer

Resultaten CRM-veiling (Y-4)
bekend
Eind oktober heeft Elia de resultaten van
eerste veiling van het
capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)
bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de
marktpartijen voldoende capaciteit hebben
aangeboden voor een competitieve veiling.
Zowel traditionele als nieuwe marktspelers
hebben deelgenomen. 40 Projecten zijn
weerhouden, goed voor een capaciteit van
4.447,7 MW. De gemiddelde jaarprijs bedraagt
€31.671,57 per MW. In 2024 (Y-1) volgt er
voor het leveringsjaar 2025-2026 nog een
tweede veiling.

Lees meer

Green Bid wint hackathon
Elia Group’s eerste hackathon over
consumentgerichte energiediensten is
gewonnen door Green Bid. Meer dan 100
deelnemers schreven zich in. Onder hen
studenten-programmeurs, medewerkers van
start-ups en vertegenwoordigers van grote
bedrijven. De federale Minister van Energie,
Tinne Van der Straeten, bezocht het
evenement op de eerste dag. Het winnende
team werkt hun voorstel nu verder uit met
experts van Elia Group in The Nest, onze
interne digitale incubator.

Lees meer

Elia viert 20-jarig bestaan
Op 21 oktober vierde Elia haar 20ste
verjaardag samen met heel wat externe
stakeholders. Het event vond plaats in de
voormalige elektriciteitscentrale Interescaut in
Schelle. Heel wat stakeholders, nationale en
internationale gasten namen het woord.

Bekijk de video

Vlaams minister-president
bezoekt 50Hertz
Tijdens een werkbezoek aan Duitsland heeft
Vlaams minister-president Jan Jambon het
hoofdkantoor van 50Hertz in Berlijn bezocht.
De Vlaams minister-president is in Duitsland
om 20 jaar Vlaamse diplomatieke en
economische vertegenwoordiging te vieren.
Elia Group werd naar voren geschoven als
Belgisch-Duits succesverhaal. Tijdens de
ontmoeting is vooral gesproken over het
Arcadis Ost 1-project. Dit nieuwe windpark
wordt aangesloten door 50Hertz op het Duitse
elektriciteitsnet maar is een project dat
gerealiseerd wordt door de Vlaamse bedrijven
Parkwind (Colruyt groep) en DEME.
Lees het persbericht

EEG-heffing in Duitsland daalt in 2022
De vier transmissienetbeheerders in Duitsland hebben de
EEG-heffing voor 2022 bekend gemaakt. Deze daalt naar
3,723 cent per kilowattuur. Dat is 2,777 cent minder dan in
2021. De EEG-regeling is een steunmaatregel voor
producenten van hernieuwbare energie. Het bedrag is
berekend op basis van prognoses over het aandeel van
hernieuwbare energie en het elektriciteitsverbruik. De
belangrijkste redenen voor de lagere EEG-heffing zijn de hoge
elektriciteitsprijzen op de beurs en het (bijhorende) hoge EEGrekeningsaldo.
Lees het persbericht

50Hertz maakt voor het eerst gebruik
van vereenvoudigde
vergunningsprocedure
Dankzij de zogenaamde "vereenvoudigde
procedure" kon 50Hertz sneller dan normaal
beginnen met de bouw en ingebruikname van
een belangrijke lijn tussen Pulgar (bij Leipzig)
en Vieselbach (bij Erfurt). De

Bouw hoogspanninglijn
kan Bertikow-Pasewalk starten
Transmissienetbeheerder 50Hertz kan
beginnen met de aanleg van een nieuwe
hoogspanningslijn in zijn netgebied. De
Federale Netwerkdienst gaf groen licht voor
de bouw van de 380 kV-elektriciteitslijn tussen
de onderstations van Bertikow (in

hoogspanningslijn is over een afstand van 27
km versterkt en 3 van de 65 masten is
vergroot. Omdat de lijn zo belangrijk is werd
de vergunning verkregen via de
vereenvoudigde procedure, voorzien in de
wetgeving.

Brandenburg) in het zuiden en Pasewalk (in
Mecklenburg-Voor-Pommeren) in het noorden.
De hoogspanningslijn van 30 kilometer
vervangt een bestaande lijn van 220kV. Dit
verhoogt de transmissiecapaciteit in de regio
vier tot vijf keer en maakt de integratie van
hernieuwbare energie makkelijker.

Lees meer
Lees meer

Project Gramme-Rimière
voorgesteld aan buurtbewoners
In de provincie Luik wordt de 380 kVverbinding Gramme-Rimière versterkt over
een afstand van 14 kilometer. Dit is nodig om
het net klaar te maken voor de energietransitie
en om de bevoorradingszekerheid op het
Luikse net te verstevigen. De lijn dateert uit
1976 en bestaat momenteel uit een enkel
draadstel met 34 masten. Ze doorkruist de
gemeenten Hoei, Modave, Nandrin en
Neupré. Het project werd voorgesteld aan de
buurt tijdens een informatievergadering. Dat is
de eerste stap in de wettelijke procedure voor
de aanvraag van een projectvergunning

Lees meer

Elia krijgt belangrijke
duurzaamheidserkenning
Vorige maand kreeg Elia een risicoscore van
9,9 op het gebied van milieu, maatschappij en
governance (Environmental, Social and
Governance, kortweg ESG) van
Sustainalytics, een wereldleider in dit soort
analyses. Dit betekent dat het risico op grote
financiële gevolgen door ESG-factoren voor
Elia verwaarloosbaar is. Deze uitstekende
score plaatst ons meteen in de top van
openbare nutsbedrijven. Het toont aan dat het
duurzaamheidsprogramma ACT NOW
vertrouwen wekt op de financiële markten.
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