
 

Sterke prestaties Nemo Link komen ook de consument ten goede

De Belgische en Britse regulator hebben een ‘Within Period Adjustment’-voorstel van Nemo Link
goedgekeurd waardoor ca. € 135 miljoen vervroegd naar de verbruikers terugvloeit. In beide
landen worden de nettarieven met € 67,2 miljoen verlaagd. Nemo Link is vier jaar in dienst en
wisselt stroom uit tussen het Verenigd Koninkrijk en België. Het is de eerste interconnector met
een zogenaamd Cap- and Floor-raamwerk, dat een maximum- en minimumniveau vastlegt voor
inkomsten. De interconnector presteert zowel operationeel als commercieel uitstekend. Dit laat
nu toe om de inkomsten boven het vastgelegde plafond vervroegd terug te storten. 

 

Lees meer
 

 

Elia plaatst eerste groene obligatie van € 500 miljoen 
 

Elia Transmission Belgium (ETB) heeft met
succes een groene obligatie van € 500 miljoen
gelanceerd. Met de opbrengst financiert Elia
infrastructuurprojecten die gelinkt zijn aan de
integratie van hernieuwbare energie en de
energietransitie. “De uitgifte van deze groene
obligatie toont aan dat ETB in staat is om haar
financieringsbronnen en investeerdersbasis te
diversifiëren om onze ambitieuze
investeringsplannen uit te voeren”, aldus
Catherine Vandenborre, CFO van Elia Group.

 

Lees het persbericht
 

 

 

https://www.nemolink.co.uk/
https://www.nemolink.co.uk/
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2023/01/20230111_etb-green-bond
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2023/01/20230111_etb-green-bond


Skyborn Renewables (Skyborn) aan het
Gennaker-project. Dit offshore windpark wordt
met een capaciteit van 927 MW het grootste in
de Duitse Oostzee. Een Nederlands-Belgisch
consortium won de aanbesteding voor het
ontwerp, de bouw en de installatie van 2
transmissieplatformen. Het gaat om de
bedrijven HSM Offshore Energy, Smulders en
Iv-Offshore & Energy. De werkzaamheden
worden uitgevoerd op werven in Nederland en
in België (Hoboken).

 

Lees meer
 

 

Ons jaarverslag 2021 wint een prijs

 

Onze duurzaamheids-, activiteiten- en
financiële rapporten voor 2021 hebben de prijs
 'Best Stakeholders Inclusiveness and
Engagement' gewonnen. De onderscheiding is
een belangrijke erkenning en aanmoediging
om verder in te zetten op geïntegreerde
rapportage. Daarin staan de belangen en
behoeften van onze stakeholders centraal.
Catherine Vandenborre, de CFO van Elia
Group, verwelkomde het nieuws met
enthousiasme: “Deze prijs bevestigt dat we
dagelijks handelen in het belang van de
samenleving en valideert de inspanningen die
we leveren om rekening te houden met onze
stakeholders.”

 

Ontdek onze rapporten

 

 

 

 

50Hertz tekent contracten voor grootste windpark in de Oostzee

50Hertz werkt samen met windontwikkelaar

https://www.50hertz.com/en/News/Details/13097/50hertz-awards-platform-contracts-for-grid-connection-of-largest-wind-farm-project-in-baltic-sea
https://www.50hertz.com/en/News/Details/13097/50hertz-awards-platform-contracts-for-grid-connection-of-largest-wind-farm-project-in-baltic-sea
https://www.elia.be/nl/publicaties/jaarverslagen
https://www.elia.be/nl/publicaties/jaarverslagen


 

 

Elia lanceert de podcast “Ready to Switch?” 

 

Elia werkt samen met Mediafin aan een
podcastreeks over de energietransitie. ‘Ready
to Switch ?’ bevat drie afleveringen. De eerste
speelt zich – niet toevallig – af op de
Noordzee. Op het MOG, Elia’s stopcontact op
zee kom je alles te weten over de huidige
energietransitie en de toekomst van onze
energie. Ook het Prinses Elisabeth Eiland en
het Ventilus-project komen ter sprake. De
tweede aflevering is opgenomen in het NCC,
het Nationaal Controle Centrum van Elia. Je
kan de eerste aflevering ‘Anyway The Wind
Blows’ hier beluisteren.

 

Beluister de podcast

 

 

Belangrijke stap voor het Oostlus-project
 

Met de indienstname van de 70 kV-verbinding
tussen Trois-Ponts en Bronrôme is een
belangrijke stap genomen in de realisatie van
het Oostlus-project. In 2023 gaat het project in
het oosten van de provincie Luik de laatst
rechte lijn in. De 1x70KV lijn wordt in
verschillende stappen versterkt naar een
2x110 kV. Er zijn nog ingrijpende
werkzaamheden gepland aan de
hoogspanningsstations van Trois-Ponts en
Brume. Omdat de lijn door bosgebied loopt,
staan er ook belangrijke investeringen op het
programma om de biodiversiteit te versterken. 

 

Lees meer
 

 

 

Lees het persbericht

In 2022 zijn opnieuw enkele records
gesneuveld voor wind- en zonne- energie door
de toename van de geïnstalleerde capaciteit
voor onshore wind (+14%) en zonne-energie
(+35%). Ook het nucleair park kende een
productief jaar. Ongeveer 47% van de
Belgische elektriciteitsmix komt van
kernenergie. Gas is goed voor 26,9%. België
is opnieuw netto-exporteur. Het
elektriciteitsverbruik daalt met 3,3% ten
opzichte van 2021. De gemiddelde jaarprijs
per MWh op de day-aheadmarkt is historisch
hoog (245 €/MWh).

Elektriciteitsmix 2022: België is netto-exporteur dankzij hoge
beschikbaarheid hernieuwbare en nucleaire energie 

https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2023/01/20230106_energymix2022
https://www.tijd.be/connect/elia/ready-to-switch-/de-noordzee-is-de-energiecentrale-van-de-toekomst/10435881.html
https://www.tijd.be/connect/elia/ready-to-switch-/de-noordzee-is-de-energiecentrale-van-de-toekomst/10435881.html
https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/oostlus/20221229-commissioning-of-the-70kv-line
https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/oostlus/20221229-commissioning-of-the-70kv-line
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2023/01/20230106_energymix2022


Schelde te bereiken, gebruikte Elia twee
schepen. De werken, in het kader van het
Brabo-programma, verzekeren de toekomstige
elektriciteitsvoorziening en stomen de haven
klaar voor de energietransitie.

 

Bekijk de video 

Verantwoordelijke uitgever:
Pascale Fonck | Keizerlaan 20 B- 1000 Brussel

 

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de nieuwsbrieven en communicaties van Elia te sturen. U kunt op elk moment gebruik maken van de
afmeldlink onderaan de nieuwsbrief en in onze communicaties. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beschikbaar in
ons privacybeleid.

 

Twee schepen ingezet bij vogelbebakening boven de Schelde

Netbeheerder Elia plaatste reflecterende
vogelbebakeningsbollen op een
hoogspanningslijn in het Antwerpse
havengebied. De lijn wordt zo beter zichtbaar
voor vogels waardoor het risico op
‘aanvliegingen’ tot 90% afneemt. Om een
hoogspanningsmast in het midden van de

https://www.linkedin.com/company/elia
https://www.facebook.com/eliacorporate
https://twitter.com/eliacorporate
https://youtu.be/IksUL5HXt4k
https://youtu.be/IksUL5HXt4k
https://www.elia.be/nl/online-privacybeleid
https://www.elia.be/

