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 België heeft nood aan een transmissienet dat zich tijdig aanpast aan de snelle evoluties 
van de energietransitie; 

 Het Plan identificeert de investeringen die nodig zijn om aan de toekomstige 
energiebehoeften te kunnen voldoen; 

 De publieke raadpleging loopt van  15 oktober tot 15 december 2018.   
 

BRUSSEL – Vandaag start de publieke raadpleging over het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030. 
Het proces loopt over twee maanden: van 15 oktober tot 15 december 2018. Elia heeft de wettelijke 
verplichting om het Federaal Ontwikkelingsplan om de 4 jaar op te maken. Dit plan is steeds in 
overeenstemming met het Ten-Year Network Development Plan van ENTSO-E, de Europese organisatie 
van netbeheerders. Het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 identificeert de investeringen die nodig 
zijn om aan de toekomstige energiebehoeften te kunnen voldoen en stelt een aantal maatregelen voor 
om de energietransitie op korte en middellange termijn op een succesvolle manier te helpen realiseren. 
Het Federaal Ontwikkelingsplan wordt goedgekeurd door de federale minister van Energie. 
 
CONTEXT 
Het Belgische energiesysteem ondergaat fundamentele veranderingen. De energietransitie wordt elke dag 
tastbaarder. Het vraagt een aangepast netbeheer, meer internationale samenwerking en een gewijzigde 
configuratie van ons elektriciteitsnet. De Europese klimaatdoelstellingen voor 2020-2030 zorgen voor 
bijkomende uitdagingen: meer hernieuwbare energieproductie en de exponentiële toename van internationale 
elektriciteitsstromen die vaak moeilijk te voorspellen zijn en sterk variëren. Om oplossingen aan te reiken voor 
die belangrijke uitdagingen, is het cruciaal dat België voor de ontwikkeling van het  transmissienet vooruitkijkt 
en ancitipeert op de snelle marktevoluties. Zo kunnen we de succesvolle omslag maken naar een betrouwbaar 
elektriciteitssysteem dat tegelijk ook duurzaam en betaalbaar is.  
 
HET FEDERAAL ONTWIKKELINGSPLAN 2020-2030 
Het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 identificeert investeringen die de periode 2020-2030 gerealiseerd 
zouden moeten worden om in te spelen op de toekomstige noden van ons elektriciteitssyteem. Het Plan dat 
voorligt, richt zich op de ontwikkeling van het zeerhogespanningsnet op 380kV dat drie belangrijke werkpunten 
omvat: de versterking van het Belgische net, de integratie van extra offshore windproductie en de verdere 
ontwikkeling van interconnecties. Het Plan richt zich eveneens op de versterking, aanpassing en uitbreiding 
van het 220 tot 110 kV-net, zodat we meer hernieuwbare energie kunnen aansluiten en het net de toenemende 
energiestromen aankan. Het Plan beschrijft ook investeringen na 2025 maar deze zijn indicatief en afhankelijk 
van verdere studies.  
 
PRINCIPES 
Het elektriciteitsnet is bepalend voor de welvaart, de decarbonisering én de socio-economische ontwikkeling 
van België. Bij elke investeringsbeslissing stelt Elia steeds het belang van de samenleving voorop. Bij de 
opmaak van het Plan houden we rekening met 3 hoofdprincipes:  

 Bouwen van nieuwe infrastructuur wordt zoveel mogelijk beperkt en er wordt voorrang geven 
aan het optimaliseren en verbeteren van bestaande infrastructuur; 

 Transparant communiceren en samenwerken tijdens de volledige looptijd van het 
ontwikkelingsproces;  

 Respecteren van burgers en hun omgeving zowel bij de uitvoering van de werken als de 
uitbating achteraf.  

 



 

  

 

PUBLIEKE CONSULTATIE 

Gezien de omvang en de impact van het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 is het belangrijk dat het 

belang van de toekomstige infrastructuurprojecten algemeen aanvaard wordt. Er is nood aan een breed 

maatschappelijk draagvlak waarvoor Elia rekent op de steun van diverse overheden, federaties en de 

bevolking. In deze context hebben we het Plan tijdens een raadplegingsronde voorgelegd aan verschillende 

autoriteiten en aan de regulatoren, en is een bijbehorend gedetailleerd milieueffectenrapport opgesteld.  

Vanaf maandag 15 oktober tot 15 december 2018 wordt er ook een publieke raadpleging georganiseerd 

zodat iedereen de gelegenheid heeft om vragen te stellen en advies of opmerkingen door te geven. 

 
Het Federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 kan je raadplegen via de website:  
https://eliafederaldevelopmentplan.be/nl/ 
 
 

https://eliafederaldevelopmentplan.be/nl/
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Over Elia groep 
EEN EUROPESE TOP 5 SPELER  

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We 

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in 

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen 

eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België 

(Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) 

beheren we 18.600 km aan hoogspannings-

verbindingen. Onze groep behoort daarmee tot de 

Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad 

van 99,99% geven we de samenleving een robuust 

elektriciteitsnet dat belangrijk is voor de socio-

economische welvaart. We willen ook een 

katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie 

naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar 

energiesysteem.  

WIJ MAKEN DE ENERGIETRANSITIE 

WAAR 

 Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, 

stimuleert Elia groep zowel de integratie van de 

Europese energiemarkt als de decarbonisering van 

onze samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar 

operationele systemen en ontwikkelt marktproducten 

zodat nieuwe technologieën en marktpartijen 

toegang krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de 

energietransitie waar.. 

 

IN HET BELANG VAN DE SAMENLEVING 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia 

groep zich in voor het belang van de samenleving. 

We spelen in op de snel veranderende energiemix 

met meer hernieuwbare energie en passen ons 

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook 

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget 

worden uitgevoerd en met een maximale focus op 

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan 

we voor een proactief stakeholder management 

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en 

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie 

opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste 

van onze sector en bevoegde overheden om het 

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.  

INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, 

levert Elia groep diverse consulting diensten aan 

internationale klanten via Elia Grid International 

(EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium 

Nemo Link dat een eerste onderzeese elektrische 

interconnector bouwt tussen België en Groot-

Brittannië. 

Elia groep is actief onder de juridische entiteit Elia 

System Operator, een beursgenoteerde onder-

neming waarvan de referentieaandeelhouder de 

gemeentelijke holding Publi-T is. 

www.elia.be / www.eliagroup.eu 

Elia System Operator   
Boulevard de l’Empereur 20  
1000 Brussels – Belgium 

50Hertz GmbH  
Heidestraße 2   
D-10557 Berlin – Germany  
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