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Inleiding
Met negen partners, bestaande uit Europese Niet-Gouvernementele Organisaties (NGOs) en
TransmissieNetBeheerders (TNBs) en een onderzoeksinstituut, werkt het EU-gefinancierde
BESTGRID project

aan een modernisering en uitbreiding van het bestaande Europese

elektriciteitsnetwerk voor de integratie van een groter deel elektriciteit van hernieuwbare
energiebronnen.
BESTGRID is gestart in april 2013 en bestaat uit vier pilootprojecten die gesitueerd zijn in België,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het project werken NGOs en TNBs samen om lokale
publieke aanvaarding van netontwikkelingsprojecten te verbeteren, om vergunningsprocedures te
versnellen door milieubeschermingsvereisten proactief aan te pakken of zelfs te overtreffen, en om de
implementatie

van

verbeterde

vergunningsprocedures

voor

Europese

“Projecten

van

Gemeenschappelijk Belang” aan te moedigen.
Samen zullen de partners leren hoe betere praktijken toe te passen in netontwikkeling. Sommige
pilootprojecten hebben een sterkere focus op het ontwikkelen en testen van nieuwe activiteiten, terwijl
een ander zal focussen op het evalueren van activiteiten die reeds ontwikkeld en gebruikt zijn. Het
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) zal vanuit een wetenschappelijk oogpunt
ondersteuning verlenen bij de evaluatie van de activiteiten.
Voor meer informatie, bezoek www.bestgrid.eu.
Dit document is het rapport “D3.3: Samenvattende analyse van het proces om belanghebbenden te
betrekken en van de plannings- en vergunningsprocedures voor het Stevinproject”.
De BESTGRID partners zijn: 50Hertz, BirdLife Europe, Elia, Germanwatch, IIASA, National Grid,
Renewables-Grid-Initiative, TenneT en Terna.
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Het project is gestructureerd in 9 werkpakketten (WPs) als volgt.
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Voorstelling van Elia
Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, maar speelt ook een sleutelrol
op Europees niveau.
Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van 30 000 tot 380 000 Volt. Dit net strekt zich uit over
in totaal meer dan 8 000 km lijnen en ondergrondse kabels verspreid over heel België.
Onze opdracht als transmissienetbeheerder is van cruciaal belang voor de gemeenschap. Onze
onderneming vervoert immers de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten, zodat zij
die tot bij elke verbruiker kunnen brengen. Deze opdracht is ook essentieel voor de economie,
aangezien ons net ook rechtstreeks de grote ondernemingen, die op het net zijn aangesloten, van
stroom voorziet.
Door onze geografische ligging in het hart van Europa, is Elia ook een essentiële speler op de
energiemarkt en binnen het geïnterconnecteerde elektriciteitsnet. Onze onderneming heeft
verscheidene initiatieven gelanceerd om de ontwikkeling te bevorderen van een efficiënte,
transparante en billijke elektriciteitsmarkt ten dienste van de verbruikers.
Om zijn opdracht van elke dag te vervullen en de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden, telt
Elia in België op dit ogenblik meer dan 1100 professionele medewerkers, die instaan voor het
dagelijks beheer van een net dat als een van de meest betrouwbare netten in Europa bekend staat.
Site: www.elia.be
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Voorstelling van Bond Beter Leefmilieu (BBL)
BBL is de koepelfederatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Als
dusdanig vertegenwoordigt BBL het geheel van milieuorganisaties in Vlaanderen.
BBL is actief in heel Vlaanderen en overspant alle milieuaspecten waardoor het de meest
aangewezen NGO is voor dit project. De afgelopen jaren heeft BBL een sterke ervaring uitgebouw
over publieke participatie, zowel op vlak van beleidsontwikkeling (bv de verankering van
participatieprocedures in nieuwe wetgeving, participatie in plan-MERs, …) als op het vlak van
ruimtelijke

planningsprocessen

en

vergunningsprocedures

voor

specifieke

projecten

zoals

infrastructuur en netontwikkeling, de inplanting van windmolens, … BBL heeft ervaring in het omgaan
met het NIMBY-syndroom en in het verhogen van lokale publieke steun voor de ontwikkeling van
onshore windenergie en lokale biomassa-installaties.
Site : www.bondbeterleefmilieu.be
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Waarom werkt Elia mee aan BESTGRID?
Het BESTGRID consortium brengt Europese NGOs, lokale NGOs (als onderaannemers) en
TransmissieNetBeheerders (TNBs) samen.
Vier pilootprojecten zullen geïmplementeerd worden binnen het BESTGRID project, elk daarvan
gefocust op het verbeteren van de lokale publieke aanvaarding van netontwikkeling en van het
versnellen van vergunningsprocedures door het vroeg betrekken van belanghebbenden op milieuvlak.
Elia participeert aan BESTGRID omdat een gebrek aan publieke aanvaarding het moeilijk maakt om
vergunningen te bekomen voor nieuwe netontwikkelingsprojecten ondanks de groeiende nood aan
netontwikkeling om de energiebevoorrading te behouden en nieuwe bronnen van energieproductie
aan te sluiten.
De vier pilootprojecten zijn allemaal verschillend en complementair, waardoor een breed spectrum
aan elektrische infrastructuur en situaties behandeld kan worden.
De Stevinhoogspanningsverbinding werd gekozen als pilootproject voor BESTGRID omdat het met
een totale lengte van zo’n 40km een van de grootste nieuwe hoogspanningsverbindingen in België is.
Voor een klein en dichtbevolkt land als België is dit een groot project. Bovendien doorkruist de nieuwe
verbinding verschillende omgevingen: residentiële zones, industrieterreinen, landbouwzones,
natuurgebieden, … Bijgevolg zijn een groot aantal verschillende belanghebbenden betrokken: burgers
en actiegroepen, lokale overheden, administraties, milieu-NGOs, … Hierdoor levert het Stevinproject
veel leerpunten over participatie en het betrekken van belanghebbenden.
Het Stevinproject is bijkomend interessant omdat Elia verschillende aanvullende, niet wettelijk
verplichte, mogelijkheden om te participeren georganiseerd heeft in verschillende fasen van het
proces. Door Stevin te gebruiken als pilootproject kunnen we de effectiviteit van deze vrijwillige
participatiemogelijkheden evalueren.
Elia verwacht dat haar deelname aan BESTGRID het haar mogelijk maakt om het beheer van
vergunningsprocedure te verbeteren en de aanvaarding van netontwikkelingen bij de lokale bevolking
en belanghebbenden op milieuvlak te verhogen.
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WP 3 De Stevin-hoogspanningsverbinding
Nut en noodzaak
Het Stevinproject is een 380kV-hoogspanningslijn (380.000 Volt) die aangelegd zal worden tussen
Zeebrugge en Zomergem. Deze hoogspanningslijn is om meerdere redenen nodig:
om

de

toekomstige

offshore-windmolenparken

aan

te

kunnen

sluiten

op

het

elektriciteitsnetwerk op land. De windmolenparken op zee zullen sterk uitgebreid worden. Een
verdere groei van de energieproductie op zee kan enkel verzekerd worden door de bouw van
een 380kV-verbinding. De energieproductie op de Noordzee staat in voor ongeveer 50% van
het aandeel van België in hernieuwbare energie en is dus absoluut noodzakelijk om aan onze
Europese doelstellingen inzake hernieuwbare energie te kunnen voldoen.
om bijkomende windmolens op land, zonnepanelenparken en biomassa-installaties te kunnen
aansluiten op het net. Vandaag is de maximumcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk in de
kuststreek bereikt. Door verzadigingen in het huidige 150kV-net, kan geen extra hernieuwbare
energie meer worden aangesloten. In het recente verleden werd als tussenoplossing een
voorwaardelijke aansluiting voor hernieuwbare energie-installaties, waarbij de installatie bij
netverzadiging evenwel moet worden ontkoppeld. Maar ook deze restcapaciteit voor
voorwaardelijke aansluitingen is opgebruikt. Daardoor kunnen nieuwe projecten inzake
hernieuwbare energie in West-Vlaanderen niet doorgaan, wat het bereiken van onze Europese
doelstelling voor hernieuwbare energie hypothekeert.
om een interconnectie te kunnen maken met het Verenigd Koninkrijk en zo meer energie te
kunnen in- en uitvoeren. Deze nieuwe internationale interconnectie zal het mogelijk maken om
bijkomende concurrentie en betere tarieven te creëren op de Belgische markt. Deze
bijkomende interconnectie is tevens van belang om de bevoorradingszekerheid van ons land
te garanderen.
om de bevoorradingszekerheid van de haven van Zeebrugge en de kustregio te verbeteren.
Voor een verdere industriële ontwikkeling van de haven van Zeebrugge, is een toegang tot
grotere elektrische vermogens noodzakelijk.
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Tracé
Het tracé van de Stevin-hoogspanningslijn vertrekt in het nieuwe hoogspanningsstation in Zeebrugge,
waar de zeekabels aan land komen. Van hieruit loopt de hoogspanningslijn naar het geplande
bedrijventerrein ‘de Spie' in Brugge. Dit deel van de lijn volgt voor een groot deel het tracé van de
bestaande 150kV-lijn.
Vanaf het bedrijventerrein ‘de Spie’ gaat de hoogspanningsverbinding verder als ondergrondse kabel
onder het Boudewijnkanaal en wordt de verbinding over een afstand van 10 kilometer ondergronds
aangelegd; dit ten noorden van Koolkerke en Sint-Kruis en ten zuiden van Vijvekapelle, om ten oosten
van deze dorpskern terug bovengronds te komen. Vanaf hier loopt de hoogspanningslijn parallel aan
het traject van de bestaande 150 kV-lijn, ten noorden van Maldegem. Zo loopt de lijn door naar het
hoogspanningsstation in Eeklo, aan het knooppunt van de R43 en de E34. Van Eeklo naar Zomergem
wordt de 380 kV-lijn uitgevoerd door het bijplaatsen van geleiders op een bestaande 380kV-lijn. In
Zomergem eindigt de 380 kV-lijn in het hoogspanningsstation Horta, waar de lijn verdere verbindingen
heeft met het 380kV-hoogspanningsnet.
Verder wordt in het kader van het Stevinproject de bestaande 150 kV-lijn ten zuiden van de dorpskern
van Maldegem afgebroken. De bestaande bovengrondse 150kV-lijn ten noorden van de dorpskern
van Maldegem (die parallel zal lopen met de nieuw te bouwen 380 kV-lijn), wordt na realisatie van de
nieuwe hoogspanningslijn ondergronds gebracht. Dit laatste element is pas laat in het proces
opgenomen in het project.
Het Stevinproject omvat tevens nieuwe hoogspanningsstations in Zeebrugge, Damme en Lissewege
(West-Vlaanderen). Voor het nieuwe hoogspanningsstation Horta in Zomergem (Oost-Vlaanderen)
werd onafhankelijk van de procedures voor het Stevinproject een eigen proces gevolgd, welke in dit
rapport buiten beschouwing wordt gelaten.
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De gevolgde procedures en de opmerkingen van
stakeholders
Het Stevinproject doorliep een jarenlang proces alvorens met de bouw te kunnen starten:
De nieuwe hoogspanningslijn werd opgenomen in het Federaal ontwikkelingsplan 2005 - 2012.
De Vlaamse procedure voor de hoogspanningslijn startte in november 2009, met de planmilieueffectenrapportage.
In juli 2011 startte de procedure voor het ruimtelijk uitvoeringsplan.
In oktober 2012 startte de opmaak van het project-milieueffectenrapport.
In het voorjaar 2014 werden de bouw- en milieuvergunningen afgeleverd.
Begin 2015 zijn de werken gestart, met een archeologisch onderzoek.
Globaal genomen duurde het vergunningsproces dus ruim tien jaar.
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Schematisch overzicht van het vergunningsproces
Tijdens de verschillende procedurestappen worden diverse formele inspraakmomenten voorzien voor
burgers en verenigingen en adviesmogelijkheden voor lokale overheden en administraties. Naast
deze formele inspraakmogelijkheden organiseerde Elia tijdens de verschillende fases van de
procedure ook aanvullende, niet-wettelijk-verplichte inspraakmogelijkheden.
Rood cursief: niet-verplichte, aanvullende initiatieven van Elia
Federaal ontwikkelingsplan 2005 - 2012
Openbaar onderzoek, overleg met CREG en raadpleging Federaal Planbureau: voorjaar en zomer 2005
Goedkeuring: december 2005

⇓
Plan-MER
Plan-milieueffectenrapportage 2008 - 2011
Administratieve begeleidingsgroep (multi-sectoraal op niveau van Vlaamse administraties):
start 06/2008 met periodiek overleg.
Eerste maal informeren van beleidsmakers (ministers, gouverneurs, burgemeesters) door Elia
in 2009
Openbaar onderzoek Nota Publieke Consultatie: 20/11/2009 - 19/12/2009
Verspreiden van informatiefolders op maat.
Publieke infosessies te Zeebrugge, Damme, Zomergem, Koolkerke: 21/11/2009 - 14/12/2009
Informeren milieuverenigingen/lokale en regionale stakeholders door Elia: 11/2009
Goedkeuring plan-MER: 25/05/2011
Toelichten van resultaten plan-MER aan beleidsmakers.
Opname van goedgekeurd MER op website Elia.

⇓
Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Openbaar onderzoek: 13/09/2011 - 10/11/2011
Verspreiden van aangepaste informatiefolders.
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Infomarkten in Damme, Eeklo, Maldegem, Zeebrugge en Brugge: oktober 2011
Advies Vlacoro: 27/01/2012
Opmaak en publicatie van vergoedingspolitiek voor overspannen woningen.
Definitieve goedkeuring RUP: 13 juli 2012
Opname van definitief vastgesteld RUP op website Elia.
Opstart procedures Raad van State: september 2012
Afsluiten dadingen juridische procedures Raad van State: mei- september 2014

gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

⇓
Project-MER
Openbaar onderzoek Kennisgeving: 06-14/11/2012 - 06-14/12/2012
Verspreiden van nieuwe informatiefolders.
Informatiesessies in Maldegem, Brugge en Damme november 2012
Uitwerking project-MER: februari - oktober 2013
Goedkeuring project-MER: 25 oktober 2013
Opname van goedgekeurd MER op website Elia.

⇓
Bouwvergunning
Voorbereiding
10 september 2013: info-avond Leefbare Polderdorpen
Aanvraag vergunning: 30 oktober 2013
Openbaar onderzoek: 16 december 2013 tot 14 februari 2014
Zitdagen van Elia om vragen van de betrokkenen te beantwoorden in Eeklo, Zomergem,
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Brugge, Damme en Maldegem: januari 2014
Goedkeuring vergunning: 4 juni 2014

⇓
Milieuvergunningen
Aanvraag: 25/11/2013
Openbaar onderzoek: 5-7/12/2013 - 3-5/01/2014
Informatievergaderingen Brugge en Damme 16 en 17/12/2013
Goedkeuring: 27 mei 2014

⇓
Uitvoeringsfase
Opstart van landschapsinrichtingsproject: eerste overleg met Regionale Landschappen en Bosgroepen:
03/04/2014. Officiële start in maart 2015.
Communicatie over de werfopstart: vanaf december 2014. (Verspreiding van folders, opmaak van
brochure en houden van vier infoavonden in maart 2015)

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende stappen in de procedures, van de formele en
informele inspraakmomenten hierbij en van de reacties die werden ingediend.
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Federaal ontwikkelingsplan 2005 - 2012
Elia moet om de vijf jaar een federaal ontwikkelingsplan opstellen. In dit plan worden op basis van
verschillende scenario’s voor het energieverbruik en de energieproductie en rekening houdend met
doelstellingen zoals de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, een toename van hernieuwbare energie
en een grotere energie-onafhankelijkheid, de investeringen in het transmissienet beschreven die nodig
zijn om te voldoen aan de behoeften inzake transmissiecapaciteit voor elektriciteit en dit tegen de
laagst mogelijke kostprijs voor de gemeenschap. Nadat het ontwikkelingsplan goedgekeurd is door de
federale regering, is het bindend voor Elia.
Het federaal ontwikkelingsplan 2005 - 2012 beschreef alle mogelijke oplossingen voor het aansluiten
van windturbineparken met een capaciteit van 2.000 MW in de Noordzee, waartoe de regering in 2004
beslist had. Hieruit bleek vooreerst dat van een capaciteit van meer dan 900 MW, een nieuwe 380kVverbinding noodzakelijk is. Mogelijke aansluitingsknooppunten liggen in Eeklo Noord, Izegem en
Rodenhuize. Vanuit technisch en vooral economisch standpunt werd de voorkeur gegeven aan het
knooppunt Eeklo Noord, aangezien dit knooppunt veel dichter bij de kust ligt (Eeklo ligt op ongeveer
30 km van de kust, Izegem en Rodenhuize op ongeveer 50 km). Tevens werd in dit plan bekeken
welke voor- en nadelen een verbinding in wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC) hebben en hoeveel
platformen op zee best worden aangelegd. Hiervan werd een economische evaluatie gemaakt, vanuit
het standpunt van de eindverbruiker (bewoners en bedrijven in België).
Voor elk federaal ontwikkelingsplan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Opvallend is
echter dat tijdens de workshops en interviews bleek dat bijna niemand op de hoogte is van dit federaal
ontwikkelingsplan, hoewel op basis van dit plan belangrijke principiële beslissingen worden genomen.
Er was weinig tot geen maatschappelijk debat over dit plan, het werd voornamelijk besproken binnen
de wereld van energie-experts.
Zowel het ontwerp als het definitief goedgekeurde ontwikkelingsplan is te vinden op de website van
Elia.
Het Federaal ontwikkelingsplan 2010 - 2020 werd pas goedgekeurd in september 2011, toen de
Vlaamse Regering het GRUP reeds voorlopig had vastgesteld (zie punt 3).
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Plan-MER
Ter voorbereiding van de plan-MER werd een administratieve begeleidingsgroep samengesteld,
waarin vertegenwoordigers van diverse Vlaamse administraties deelnamen. Het doel van die
begeleidingsgroep was om mogelijke knelpunten in de procedure vroegtijdig te detecteren en om de
mogelijke alternatieven reeds informeel af te toetsen en indien nodig bij te werken tot haalbare tracés.
De betrokken administraties kregen via deze begeleidingsgroep dus de mogelijkheid om ambtelijke
problemen of suggesties binnen het kader van dit

overleg vroegtijdig aan te kaarten, zonder te

moeten wachten op het officiële adviesmoment later in de procedure.
De formele procedure voor de plan-MER start met een kennisgevingsnota. De kennisgeving beschrijft
wat er juist onderzocht zal worden in het milieueffectenrapport: welke routes voor de
hoogspanningslijn worden bekeken, welke milieueffecten worden daarbij onderzocht? In deze fase
kunnen burgers, administraties of overheden voorstellen indienen voor te onderzoeken alternatieven
of voor te onderzoeken milieueffecten. De discussie gaat in deze fase dus voornamelijk over de grote
lijnen van het plan: welk tracés moeten onderzocht worden, wat zijn in hoofdorde mogelijke effecten
daarvan op milieu, gezondheid, natuur en landschap. In deze fase kunnen nog geen concrete, meer
perceelsgerichte opmerkingen worden ingediend, net omdat het onderzoek over de meer strategische
keuzes gaat.
Tijdens de inspraakperiode van het plan-MER werden door Elia informatiesessies georganiseerd
verspreid over de betrokken gemeenten en vergaderingen belegd met NGO’s, waaronder Greenpeace
en Bond Beter Leefmilieu. Tevens verspreidde Elia langsheen de mogelijke tracés een
informatiefolder via de post. In deze informatiebrochure wordt vooral ingegaan op nut en noodzaak
van het project, de mogelijke tracé-alternatieven, de deelvarianten daarop en de manier waarop men
vanuit de bevolking een inspraakreactie kan indienen. Verder geeft deze informatiefolder uitleg bij de
procedure die nog doorlopen moet worden en de momenten waarop er tijdens deze procedure
inspraak wordt voorzien.
Ook de problematiek van elektromagnetische velden (EMV) komt aan bod, zowel in de
informatiefolder naar aanleiding van het MER onderzoek, als in een aparte infobrochure, specifiek
over EMV.
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Tijdens de inspraakperiode voor het publiek werden in totaal 458 inspraakreacties ingediend door
particulieren en verengingen. Vanuit lokale besturen en overheidsadministraties werden 21 adviezen
uitgebracht. De inspraakreacties hadden voornamelijk betrekking op het alternatievenonderzoek en
dan vooral over de keuze van tracévarianten. Er werden een hele reeks mogelijke, andere tracés of
deeltracés voorgesteld. De vragen tot alternatieven variëren van volledige nieuwe tracés tot lokale
wijzigingen van een voorgesteld tracé. Ook de vraag om een groter deel of de gehele lijn ondergronds
aan te leggen komt in vele inspraakreacties aan bod.
De mogelijke impact op van elektromagnetische velden op de gezondheid is een andere bekommernis
die regelmatig aan bod komt in de inspraakreacties. Verder zijn er vragen over de impact van de
hoogspanningsverbinding op natuur en biodiversiteit (vogels) en op (bouwkundige) erfgoedwaarden
en landschap. Tot slot werd in diverse inspraakreacties gevraagd de noodzakelijkheid van het plan
duidelijker te stellen en toe te lichten.
In het MER werden de gevraagde alternatieven behandeld en zes hoofdvarianten en vijftien
deelvarianten

voor

het

tracé

uitvoerig

onderzocht.

Ook

voor

de

inplanting

van

de

hoogspanningsstations werden diverse alternatieven onderzocht in het MER. Voor het onderzoek van
ondergrondse alternatieven werd een afwegingskader opgesteld en afgetoetst met de ambtelijke
begeleidingsgroep. Per alternatief werd onderzocht welk deel ondergronds aangelegd kan worden,
wat het ruimtebeslag is, hoeveel woningen binnen de magnetische veldzone liggen, wat het effect is
op fauna en flora (draadslachtoffers), de visuele impact,... Door al deze criteria voor de verschillende
alternatieve tracé’s te beoordelen, komt het MER tot een selectie van een aantal meest
milieuvriendelijke alternatieven.

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
In het RUP wordt het tracé van de hoogspanningsleiding op een wettelijk bindend bestemmingsplan
ingetekend. Verder bevat het RUP wettelijk bindende stedenbouwkundige voorschriften, die bepalen
wat de inplanting, de hoogte, de groenaanplantingen, e.d.m. van en rond de hoogspanningslijn zijn.
Het RUP vormt de wettelijke basis voor de bouwvergunning. Het RUP wordt door zowat alle
stakeholders aanzien als de belangrijkste stap in de procedure.
Tijdens het openbaar onderzoek voor het RUP organiseerde Elia vijf infomarkten verspreid over de
betrokken gemeenten. Tevens werd door Elia een aangepaste informatiefolder verspreid. Deze
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brochure geeft uitleg over de verschillende onderdelen van het tracé, de inplanting van de
hoogspanningsstations en de bestaande 150 kV-lijn die zal worden afgebroken. Ook worden de
volgende stappen in de procedure beschreven.
Tijdens het openbaar onderzoek werden ongeveer 1.700 bezwaarschriften ingediend. De meeste
bezwaarschriften

hadden

betrekking

op

het

volledig

ondergronds

aanleggen

van

de

hoogspanningslijn, mogelijke alternatieve tracés, de inplanting van het hoogspanningsstation in
Zeebrugge, de impact op natuur en landschap, de impact van het elektromagnetisch veld op de
gezondheid en de waardevermindering van woningen en andere eigendommen.
Over het ontwerp-RUP en de ingediende bezwaren werd een advies uitgebracht door de Vlaamse
Commissie Ruimtelijke Ordening (Vlacoro). Vlacoro bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit,
waarbij voorbehoud werd gemaakt over de inplanting van het hoogspanningsstation in Zeebrugge,
bijkomend onderzoek naar een langer ondergronds tracé en meer aandacht werd gevraagd voor
milderende maatregelen (o.a. groenbuffers).
Bij de definitieve vaststelling van het RUP door de Vlaamse regering werd beslist dat het tracé over
een totale lengte van 10 km ondergronds moet worden aangelegd. In het besluit van de Vlaamse
regering werd gesteld dat het gekozen tracé het milieuvriendelijkste alternatief is, dat verschillende
voorgestelde alternatieve tracés technisch niet haalbaar zijn en dat er vergoedingen voorzien worden
voor huizen en landbouwgrond onder de nieuwe hoogspanningslijn.
Tevens werd het eindrapport opgeleverd over het consultatietraject ter voorbereiding van een
actieplan over milieu- en gezondheidsrisico’s van extreem laagfrequente velden van elektrische
installaties.
Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat dit proces doorkruist werd door de provincie- en
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Dit heeft er mee voor gezorgd dat lokale besturen,
onder druk van lokale actiegroepen, juridische procedures opstartten bij de Raad van State. Dit
zorgde voor een verdere polarisatie rond het Stevinproject.
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Project-MER
Het project-milieueffectenrapport (project-MER) onderzoekt in detail de milieueffecten van het
geplande project. In het Project-MER worden compenserende en milderende maatregelen uitgewerkt,
die kunnen doorwerken in de bouw- en milieuvergunning.
Net zoals de plan-MER start ook het project-MER met een kennisgeving. In deze fase kunnen
inspraakreacties ingediend worden over de concrete inplanting en uitvoering, conform het tracé zoals
vastgelegd in het RUP. Ook meer technische ingrepen zoals het soort masten, de funderingen, het
type geleiders, de isolatoren, enz. komen aan bod. Er kunnen inspraakreacties ingediend worden over
de te onderzoeken milieueffecten van deze ingrepen en de mogelijke milderende maatregelen. In
deze fase werden slechts 14 inspraakreacties ingediend. Vanuit administraties en lokale overheden
werden 12 adviezen ingediend. De gemeenten Brugge en Zomergem brachten een ongunstig advies
uit, de overige adviezen waren gunstig of stelden voorwaarden. In een aantal inspraakreacties werd
opnieuw het tracé van het RUP in vraag gesteld. Andere opmerkingen handelen over de mogelijke
gezondheidsimpact, visuele hinder, geluidshinder, waardevermindering van eigendommen en de
relatie met andere projecten.
Ook tijdens het inspraakmoment voor het project-MER werden door Elia informatie-avonden
georganiseerd in de betrokken gemeenten. Tevens werd opnieuw een aangepaste informatiefolder
verspreid via de post. Deze brochure gaat onder meer in op het traject dat is vastgelegd in het RUP,
de procedure van het project-MER, de manier waarop inspraakreacties kunnen worden ingediend en
de plaatsen en data van de informatiesessies. Verder werd de nodige informatie over het project-MER
op de website van Elia geplaatst.
Gedurende het MER-proces was er een intensief overleg tussen opdrachtgever en MER-team met het
oog op de technische optimalisatie van het project. Binnen het tracé van het RUP werden in totaal 18
alternatieven onderzocht; het gaat dan om beperkte tracéverschuivingen om effecten op mens en
milieu te milderen. Tevens werd onderzoek verricht naar het type masten, het soort geleiders, de
groenbuffers,... In het MER werden een hele reeks milderende maatregelen opgelijst, onder meer om
de hinder tijdens de werf te verminderen, geluidshinder te beperken, het elektromagnetisch veld te
verkleinen, het risico op draadslachtoffers te beperken, het effect op waterbeheer te milderen,
vergoedingen te voorzien voor landbouwers en eigenaars,...

21

Bouwvergunning
In de stedenbouwkundige vergunning wordt de exacte inplanting van de masten, de groenaanplanting,
edm vastgelegd. Een aantal in de project-MER onderzochte optimalisaties (vnl. beperkte
verschuivingen van masten en van het tracé zowel ondergronds als bovengronds) werden in de
bouwaanvraag opgenomen. De aanvraagprocedure voorziet in een openbaar onderzoek. Het aantal
ingediende bezwaren was zeer beperkt, zeker in vergelijking met de GRUP-procedure. Er werden in
totaal slechts 19 individuele

bezwaarschriften ingediend. Tevens werden 76 identieke bezwaren

ingediend, een soort van petitie.

De meeste individuele bezwaren handelen over zeer concrete

aandachtspunten, zoals bv. behoud van afsluitingen voor dieren of de toegang tot percelen. Het
petitie-bezwaar ging vnl. over het tracé, waarover reeds beslist was in het RUP. Naast
bezwaarschriften

werden

ook

een

reeks

adviezen

uitgebracht

door

lokale

besturen

en

overheidsadministraties of instanties zoals Fluxys. Deze adviezen handelen veelal over de technische
uitvoering van de werken. In de bouwvergunning worden op basis van deze adviezen een reeks
technische of operationele voorwaarden opgelegd.
In de beslissing over de bouwvergunning werd geoordeeld dat de hoogspanningslijn in
overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, aangezien maximaal gebundeld wordt met
bestaande hoogspanningslijnen en andere lijninfrastructuur, woonkernen minimaal overspannen
worden en waardevolle landschappen en natuurgebieden minimaal doorsneden worden.
Bij de aanvraag van de bouwvergunning organiseerde Elia zitdagen om meer persoonlijk gericht
vragen te kunnen beantwoorden. Er werd opnieuw een aangepaste informatiefolder opgemaakt en op
de website van Elia werden de documenten die betrekking hebben op de bouwvergunning gepost.
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Milieuvergunning
De milieuvergunning heeft betrekking op de hoogspanningsposten en de milieuvoorwaarden hiervoor
inzake geluid, groenaanplanting, waterbeheer,... De aanvraagprocedure voorziet eveneens in een
openbaar onderzoek en de verplichte organisatie van informatieavonden. Ook voor deze procedure
werd

slechts

een

hoogspanningspost

zeer
Stevin

beperkt
in

aantal

bezwaarschriften

Zeebrugge).

Tijdens

het

ingediend
openbaar

(17

bezwaren

onderzoek

voor

voor

de

milieuvergunningen werd in beide betrokken gemeenten (Brugge en Damme) een hoorzitting
georganiseerd door de gemeenten. Deze vorm van informatiesessie is wettelijk verplicht en heeft als
nadeel, in vergelijking met infomarkten, dat een persoonlijke aanpak moeilijk is omdat alle vragen en
antwoorden aan de volledige zaal gericht worden.
In de vergunning, die afgeleverd wordt door het provinciebestuur, werden extra maatregelen opgelegd
inzake geluid, met name het uitvoeren van controlemetingen.
Ook voor de milieuvergunningsaanvraag werd door Elia een aangepaste informatiefolder opgemaakt.
Alle documenten die betrekking hebben op de vergunningsaanvraag werden op de website van Elia
gezet.

De werf
In aanloop naar het opstarten van de werf voor Stevin werd met de betrokken Regionale
Landschappen en Bosgroepen in 2014 overleg gepleegd voor het uitvoeren van een
landschapsinrichtingsproject, vooral gericht op groenaanplanting rond de hoogspanningsposten en de
hoogspanningslijn. Dit landschapsinrichtingsproject start in maart 2015. Een gelijkaardig
groenaanplantingsproject loopt ook reeds voor het hoogspanningsstation Horta in Zomergem.
Landbouwers en omwonenden kunnen via dit project gratis plantgoed krijgen om bomen, houtkanten
of hagen aan te planten op hun eigendom.
In december 2014 startte de communicatie over de werf, met het opmaken en de verspreiding van
een nieuwe brochure. Begin maart 2015 werden vier infomarkten georganiseerd in Zomergem,
Maldegem, Damme en Zeebrugge. Hierbij kregen mensen uitleg over de 10 werfzones van het Stevinproject, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van 3D-visualisaties, die omwonenden van het
Stevin-project een beeld geeft van hun omgeving nadat de werken zijn uitgevoerd.
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Bevindingen en aanbevelingen
Elia heeft heel wat inspanningen gedaan om de procedure voor de Stevin-hoogspanningslijn tot een
goed einde te brengen. De formele rapporten, technische onderzoeken, en achtergronddocumenten
waren zeer uitgebreid en degelijk onderbouwd. In het plan-MER (970 blz.) werden 6 mogelijke tracé’s
en 15 varianten op hun milieueffecten onderzocht. Na de beslissing over het tracé door de Vlaamse
regering, waarbij gekozen werd om een groot deel van de lijn ondergronds aan te leggen, werden in
het project MER (920 blz.) nogmaals 18 lokale varianten op het tracé onderzocht, om tot de meest
optimale route te komen. Bovendien is een algemene vergoedingspolitiek uitgewerkt voor
landbouwers en woningeigenaars en werd een lange lijst van milderende maatregelen in het project
opgenomen. Met het Regionaal Landschap Meetjesland en het Regionaal Landschap Houtland werd
een programma voor groenaanplantingen rond de hoogspanningsposten en -lijn opgestart.
Ondanks het vele voorbereidende werk, de verschillende formele openbare onderzoeken en de vele,
niet-verplichte initiatieven die Elia ondernam gedurende het hele procesverloop, verliep dit stroef. Bij
het openbaar onderzoek van het RUP werden maar liefst 1.700 bezwaarschriften ingediend, er
werden actiecomité’s opgericht, diverse gemeentebesturen stemden unaniem moties om het project te
verwerpen. Na de goedkeuring van het RUP door de Vlaamse regering stelden verschillende
gemeentebesturen, actiecomités en burgers juridische procedures in tegen de beslissing van de
Vlaamse regering. Dat zorgde voor de nodige vertraging en dreigde het project zelfs terug naar af te
sturen. Elia sloot echter dadingen af met de verschillende beroepsindieners, waardoor de procedures
bij de Raad van State stopgezet werden en de werkzaamheden in 2015 kunnen starten.
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Participatie
Uit het onderzoek van BBL blijkt dat het vooral in de prille beginfase (plan-MER-fase) is dat er
‘funderingen’ werden gelegd voor het latere protest tegen het Stevinproject. Dit komt onder meer door
gebrek aan wederzijds inzicht van enerzijds de lokale besturen, burgers, verenigingen,... en anderzijds
Elia, de Vlaamse en federale overheden,... in mekaars belangen en bekommernissen. Burgers, lokale
actiecomités maar ook gemeentebesturen hebben het gevoel dat ‘alles al beslist is’ en zij voor
voldongen feiten staan. Ondanks het uitgebreide studiewerk leeft zeer sterk het idee dat geen
rekening gehouden wordt met de lokale leefkwaliteit, dat alternatieven niet behoorlijk werden
onderzocht of zonder argumentatie werden afgewezen, … Ondanks vroegtijdig overleg met
overheden en politici ontbrak er een ruim maatschappelijk debat in deze beginfase met als gevolg de
kiemen voor de latere protesten en juridische acties. Dit lijkt de belangrijkste vaststelling van het
onderzoekstraject van BBL.
Door belanghebbenden uitgebreider en vroeger in het proces te betrekken, kan hier op een veel
positievere manier mee worden omgegaan. Als je op voorhand al betrokken bent heb je al
verschillende vragen kunnen stellen, er heeft al een denkproces plaats gevonden, er is afstemming
met andere belanghebbenden geweest, je krijgt meer inzicht in de manier waarop het plan tot stand
kwam,... Dit werd bijvoorbeeld wel succesvol gedaan via de administratieve begeleidingsgroep maar
dit enkel op Vlaams niveau.
Dit ligt in het verlengde van de nieuwe aanpak in het ‘decreet complexe projecten’ en de zgn.
routeplanner 1 , die de Vlaamse administratie opstelde. In deze nieuwe aanpak van de Vlaamse
overheid is het de bedoeling is om reeds in de verkenningsfase van een groot project - dit wil zeggen
voor het opstellen van een plan-MER - een ruime participatie te voorzien, niet alleen met
administraties of overheden, maar ook met burgers en het middenveld. Zo komen veel meer mogelijke
oplossingen in een vroege fase naar boven.

1

www.complexeprojecten.be
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Als je participatief te werk gaat, zal je dossier een veel sterker draagvlak hebben. Een participatief
proces vanaf de start biedt echter geen sluitende garantie om juridische procedures door individuen of
lokale actiegroepen volledig uit te sluiten. Het dossier zal voor dergelijke gevallen juridisch wel veel
sterker staan. Een belangrijk criterium voor de Raad van State is de motiveringsplicht. Heel wat
beslissing van de overheid worden door de Raad van State vernietigd wegens een gebrek aan
volwaardige motivering. Door vanaf de start aan participatief traject in te bouwen, kan je tot een veel
betere en breder gedragen motivatie komen, zowel van het project zelf, als van de te onderzoeken
alternatieven, de milderende maatregelen, ...
Op basis van deze vaststelling formuleren we een eerste reeks van aanbevelingen.
Per aanbeveling is met een smiley aangegeven of deze aanbeveling werd toegepast bij het
Stevinproject:
= aanbeveling werd toegepast,
= aanbeveling werd gedeeltelijk toegepast,
= aanbeveling werd niet toegepast.

1. Samen belangen in kaart brengen aan het begin van een proces
Er blijken heel wat verschillende referentiekaders te bestaan van hoe naar een project gekeken wordt.
Dat moet zo vroeg mogelijk op tafel komen, zodat iedereen zich bewuster is van elkaars belangen en
bekommernissen. Burgers en lokale besturen vertrekken van een lokaal probleem, niet van een
oplossing. Bij een initiatiefnemer van een project zoals een hoogspanningslijn is dat nog net
omgekeerd.
De lokale invalshoek vertrekt vanuit de globale leefkwaliteit in een wijk, gemeente of regio. Vanuit dit
frame wordt een hoogspanningslijn bekeken in samenhang met bestaande kwaliteiten zoals het
landschap, de rust, natuurwaarden, … en in samenhang met andere projecten die in de regio op
stapel staan, zoals nieuwe windmolens, een nieuwe autoweg, de mogelijke verbreding van een
kanaal,... De invalshoek van de initiatiefnemer vertrekt vanuit het grotere energieverhaal, de
bevoorradingszekerheid die veilig gesteld moet worden, de noodzaak om offshore windenergie aan
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het net te koppelen,... Het referentiekader van de Vlaamse overheid is het algemeen belang, dat van
een natuurvereniging het behoud van natuurgebieden en het beperken van de impact op
overtrekkende vogels, dat van de landbouwsector een goede uitbating van landbouwgronden,...
De kunst is om deze verschillende referentiekaders met mekaar te laten matchen, voor de start van de
officiële procedurestappen. Door het proces te starten met ‘joint fact finding’ kan tot een gedeelde
probleemstelling gekomen worden, volgt er een wederzijdse identificatie van belangen en
bekommernissen en een eerste verduidelijking van mogelijke oplossingsrichtingen.
Dit proces van joint fact finding kan vorm gegeven worden in een maatschappelijke stuurgroep of
begeleidingsgroep, met naast de initiatiefnemer vertegenwoordigers van lokale besturen, het lokale
verenigingsleven,

het

middenveld

(werkgevers,

vakbonden,

milieu-

en

natuurverenigingen,

landbouwsector,...), administraties,...
Best practice: Een geslaagd voorbeeld van dergelijk proces is de Vlaams-Nederlandse
projectorganisatie ‘Proses’, dat in 2002 werd opgestart om tot een verdieping van de Schelde
te kunnen komen. Alle belangrijke stakeholders, besturen en administraties waren hierin
betrokken. Hoewel er grote tegengestelde belangen speelden tussen economie, waterbeheer,
natuur en landbouw, slaagde men er toch in om via een proces van joint fact finding reeds in
de prille beginfase drie maatschappelijke contouren vast te leggen, nl. toegankelijkheid (van de
Scheldehavens), veiligheid (tegen overstromen) en natuurlijkheid (van het riviersysteem). Dit
resulteerde in een samenhangend plan met concrete acties voor een verbeterde
toegankelijkheid van de Scheldehavens, een verhoogde veiligheid tegen overstromingen en
het herstel van de natuurlijke werking van het riviersysteem.
Bij de nieuwe Vlaamse aanpak voor complexe projecten komt dit idee van joint fact finding overeen
met de verkenningsfase, die reeds plaatsvindt voor de kennisgeving van de plan-MER. Deze fase
heeft drie grote doelstellingen: de probleemstelling juist formuleren, de partners bepalen en een plan
van aanpak voor het proces afspreken. Dit moet uitmonden in een startbeslissing, die rekening houdt
met de belangen van verschillende stakeholders.
Een vaak terugkerende vrees en een vaak gehoord argument tegen vroegtijdige participatie, is dat
hiermee slapende honden worden wakker gemaakt, vroegtijdig munitie wordt gegeven aan de
tegenstanders en het NIMBY-syndroom juist in de hand wordt gewerkt. Die vrees is verkeerd.
Vooreerst omdat het bij grote projecten in de publieke ruimte niet om slapende honden, maar wel om
wakkere burgers gaat. De reacties zullen zonder participatie óók komen maar op een moment dat het
moeilijk is om er positief mee om te gaan. Het is beter om reacties op een vroeg moment te capteren,
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zodat er op tijd rekening mee kan gehouden worden. Zo kan een juist een gevoel van medeeigenaarschap ontstaan.
2. Participatieve aanpak voor alternatievenonderzoek bij MER
De Vlaamse administratie werd vroegtijdig betrokken bij het Stevinproject. In aanloop naar de
kennisgeving voor de plan-MER, werd een ambtelijke begeleidingsgroep samengesteld, waarin de
meest relevante Vlaamse administraties betrokken werden, zoals de Dienst MER, de Afdeling
Ruimtelijke Planning, het Agentschap Natuur en Bos, …. Deze ambtelijke begeleidingsgroep had een
grote meerwaarde voor de MER-procedure. Het is een goede zaak dat dit in een vroeg stadium
gebeurde, zodat de mogelijke tracé-alternatieven voor het milieu-onderzoek al ambtelijk afgetoetst
werden en op bijgestuurd werden tot de meest optimale tracés op een overkoepeld niveau.
Naar voorbeeld van deze ambtelijke werkgroep, lijkt het zeer zinvol om iets soortgelijks te doen voor
de ambtenaren of politici van betrokken steden en gemeenten, het lokale verenigingsleven, het
middenveld,.... Door lokale actoren en middenveldgroepen vroeger te betrekken, kunnen zij
bondgenoten worden in plaats van tegenstanders en kunnen zij worden ingeschakeld voor het creëren
van draagvlak bij het publiek. Het meest optimale op overkoepeld niveau is immers niet steeds de
meest aanvaarde oplossing op lokaal niveau.
Het is belangrijk dat er op een participatieve manier wordt beslist welke alternatieven zullen
onderzocht worden in het plan-MER en welke niet. Wat technisch niet kan (bv. een kabel in het
kanaal) of wat economisch niet haalbaar is (bv. het ganse tracé ondergronds) moet ook via participatie
besproken worden. Anders voelt de bevolking dit aan als voldongen feiten en een onwil van de
initiatiefnemer om op hun vragen in te gaan. Een regelmatig terugkerende opmerking tijdens de
interviews en workshops, is net dat voorgestelde alternatieven zonder duidelijke reden werden
afgevoerd. Als lokale actoren het gevoel het gevoel hebben dat alles al beslist is en met hun vragen
geen rekening gehouden wordt, zullen ze al snel naar het wapen van juridische procedures grijpen
omdat dit naar hun gevoel hun enige manier is om het proces te beïnvloeden.
Als via een participatief traject wordt afgesproken welke alternatieven zullen worden onderzocht, zal
dat bovendien veel minder reacties opleveren tijdens het formele openbaar onderzoek, want die zijn
voordien al besproken. Bij de kennisgeving voor de plan-MER voor Stevin was er een wildgroei aan
alternatieve voorstellen. Dat zou via een participatieve aanpak voor de keuze van de alternatieven
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verminderd kunnen worden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het MER zich dan meer op de
milieueffectenbespreking zelf kan richten, wat tot een kwalitatiever rapport kan leiden.
Vandaag is de Plan-MER procedure voornamelijk een technisch-wetenschappelijke procedure. Na
een stevig onderbouwd kennisgevingsrapport, volgt een formele publieke consultatie en dan een
uitgebreid technisch rapport. Dat onderzoek ten gronde is van belang om het project te objectiveren,
de beste mogelijke route zoeken, … Om tot een breder maatschappelijk draagvlak te komen, is een
breed participatief proces naar het MER minstens even belangrijk.
3. Doorlopende betrokkenheid van stakeholders
Het opmaken van een MER of een RUP vraagt veel tijd. Tussen bijvoorbeeld de kennisgeving voor
het plan-MER (november 2009) en het openbaar onderzoek voor het RUP (september 2011) verliep
bijna

twee

jaar.

Tussen

deze

twee

formele

informatiemomenten

werden

burgers

en

middenveldverenigingen niet op de hoogte gehouden van de voortgang van het proces en ook voor
lokale overheden was de frequentie van informeren beperkt. Door de lange onderzoeksduur en
duurtijd van het opmaken van de dossiers, krijgen stakeholders het gevoel niet meer betrokken te zijn.
Dit zou opgevangen kunnen worden door een periodieke nieuwsbrief te laten verschijnen met
achtergrondinformatie, resultaten van deelonderzoeken, de ontwikkeling van windmolens op zee,
buitenlandse voorbeelden, … Ook zou periodiek een stakeholdersoverleg georganiseerd kunnen
worden, maar dan

dient er wel over gewaakt te worden dat er

voldoende nieuwe en zinvolle

informatie beschikbaar is, om desinteresse in de overlegmomenten (‘inspraakmoehied’) te vermijden.
Een geschikt moment is bijvoorbeeld de goedkeuring van een MER, waar momenteel niet over
teruggekoppeld wordt.
4. Neutrale procesbegeleider
Belangrijk voor het maatschappelijk debat is dat de degene die de participatie tijdens het proces
begeleidt, neutraal is. Voor de sereniteit van een proces is het belangrijk dat de begeleider iemand is
die vertrouwen wekt en over de nodige capaciteiten beschikt. Deze procesbegeleider staat best los
van de partijpolitiek en is ook best iemand anders dan de projectleider zelf. Deze rol kan bv. ingevuld
worden door een communicatiebureau, maar bv. ook de Gouverneur kan een belangrijke rol spelen
als procesbegeleider, aangezien een Gouverneur geacht wordt boven de partijpolitiek te staan en
gezag uitstraalt.
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Best practice: Goede voorbeelden zijn de rol van de Gouverneur in de provincie Antwerpen als
procesbegeleider voor de streefbeeldstudie van de R11 en voor het uittekenen van nieuwe
infrastructuur in de regio. Een ander goed voorbeeld is rol van de Gouverneur van OostVlaanderen voor het project Gentse Kanaalzone.

5. Juiste format van informatie-uitwisseling
Een hoorzitting of informatie-avond waarbij een grote groep mensen in de zaal luisteren naar een
toelichting van Elia is zeker geen ideaal format. Voor de initiatiefnemer niet, omdat het te veel
inrichtingsverkeer is, waarbij het moeilijk is om te weten te komen wat er allemaal leeft. Voor burgers
niet, omdat vragen stellen in een grote groep niet voor iedereen weggelegd is en het risico dan ook
groot is dat deelnemers met onbeantwoorde vragen blijven zitten. Bovendien krijgen de luidste
roepers (en vaak ook de sterkste tegenstanders) in zo’n format teveel het woord, waardoor de
discussie nog meer ingeperkt en gepolariseerd wordt.
Om die redenen werd voor het Stevinproject dan ook steeds gewerkt met de format van een
infomarkt. Met het format van een informatiemarkt kunnen mensen bij verschillende standen of
personen persoonlijk langskomen met al hun vragen en bedenkingen. Het persoonlijk contact dat
hierbij mogelijk is met de omwonenden wordt sterk geapprecieerd. Ook een format waarbij eerst
informatie wordt gegeven in een presentatie en daarna een infomarkt wordt georganiseerd, is
doorgaans vrij succesvol.
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Nut en noodzaak
Om tot maatschappelijk gedragen projecten te komen, is een duidelijke motivering van het nut en de
noodzaak van het project noodzakelijk, zodat doorheen het proces steeds duidelijk gemaakt kan
worden welke specifieke problemen het project oplost. Bij het Stevinproject bleek er al bij al weinig
discussie te bestaan over de noodzaak van de hoogspanningslijn. Vooral het belang van het voorzien
van een netaansluiting voor de offshore windmolens wordt algemeen aanvaard, ook door de
tegenstanders. Over de noodzaak van het uitbouwen van het windmolenpark op zee was weinig
discussie, in het kader van de klimaatverandering en van de nood aan meer hernieuwbare, propere
energie. Een aspect dat minder in de aandacht stond, maar wellicht ook op een groot draagvlak kan
rekenen, is het verder uitbouwen van hernieuwbare energie op het land.
Minder eensgezindheid en duidelijkheid is er over het ruimere verhaal van onze energiebevoorrading
waarbinnen het Stevinproject kadert. Vragen die frequent voorkwamen zijn: Waarom moet een
verbinding met het Verenigd Koninkrijk en een nieuwe hoogspanningslijn voorzien worden, als er
tegelijk centrales sluiten in België en er al verbindingen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk?
Wie wordt hier beter van? In dit project zijn de bevoorradingszekerheid en mogelijke lagere
energietarieven op een Europese markt belangrijke argumenten pro Stevin, die wellicht te weinig
werden begrepen. De werking van de elektriciteitsmarkt is hoe dan ook een complex verhaal,
bovendien gekoppeld aan zware investeringen, maar het is wel belangrijk om dit zo begrijpelijk en
helder mogelijk uit te leggen. Anders zullen discussies over het energiebeleid dikwijls gebruikt worden
als argumenten om andere bezwaren te versterken.
Wat betreft de motivering van nut en noodzaak van een hoogspanningslijn, hebben we volgende
aanbeveling:
6. Breder communiceren over het Federaal ontwikkelingsplan
In de Vlaamse procedures om tot een RUP en vergunningen te komen worden de ligging en
eigenschappen van een project bepaald. De bepaling van welke projecten noodzakelijk zijn wordt in
het federaal ontwikkelingsplan gedaan. In dit plan wordt de toekomstige ontwikkeling van het
elektriciteitsnetwerk beschreven, op basis van verschillende scenario’s voor vraag en aanbod.
Het is echter heel opvallend dat bijna niemand dit ontwikkelingsplan kent. Dat geldt niet alleen voor
burgers, maar evenzeer voor lokale besturen, middenveldverenigingen en Vlaamse administraties.
31

Omdat net in dit plan nut en noodzaak van nieuwe netontwikkelingsprojecten worden onderbouwd en
gemotiveerd, is het belangrijk dat er een breder maatschappelijk debat over het netontwikkelingsplan
plaatsvindt. Anders dreigt elk nieuw project onder vuur te komen liggen, omdat er in de fase van een
plan-MER en RUP geen discussie meer mogelijk is over nut en noodzaak. Als koepelorganisatie ziet
BBL hier alvast een duidelijke taak voor zichzelf om dit federaal ontwikkelingsplan beter en breder te
verspreiden naar de aangesloten milieu- en natuurverenigingen.
Voor het Federaal ontwikkelingsplan wordt een strategische milieueffectbeoordeling uitgevoerd. Dit
gebeurt op federaal niveau, de Vlaamse Dienst MER wordt hierin niet betrokken. Minstens zou de
Vlaamse Dienst MER op de hoogte gebracht moeten worden van dit MER op federaal niveau, zodat
de Dienst MER via haar website het openbaar onderzoek mee kan aankondigen.
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Transparantie
Om draagvlakvorming voor een nieuwe hoogspanningslijn te vergroten, moet gestreefd worden naar
een volledige transparantie over de verschillende aspecten van het project, zowel over de procedure
als over het project zelf. Zo moet het voor stakeholders duidelijk zijn wie beslissingen neemt, wanneer
participatie mogelijk is, wat er met inspraakreacties gebeurt,... Daarnaast moet de informatie over het
project begrijpelijk zijn voor het publiek, zodat duidelijk is wat de gevolgen zijn van het project.
Vaak terugkerende opmerkingen zijn dat er onduidelijk gecommuniceerd wordt, dat er niet geluisterd
wordt naar de bekommernissen van de mensen, dat men zaken probeert achter te houden of te
rooskleurig voorstelt. Heel wat lokale stakeholders vinden de aangeleverde informatie te technisch,
moeilijk verstaanbaar en vooral te weinig concreet.
Ook de procedure roept vele vragen op. Zo begrijpen veel mensen bv. niet wat het verschil is tussen
een plan-MER en een project-MER en welke soort reacties tijdens welke procedure kunnen worden
ingediend, weten ze niet wat er met ingediende bezwaren gebeurt,...
Op basis van het onderzoek, komt BBL tot de volgende aanbevelingen:
7. Aankondigingen van de inspraakmomenten
Het is uiteraard belangrijk om te zorgen voor een goede aankondiging van inspraakmomenten op
lokaal niveau, anders zijn lokale stakeholders niet tijdig op de hoogte van de mogelijkheid om hun
mening te geven over het project. Daarvoor moet gebruik gemaakt worden van lokale kanalen zoals
het gemeentelijke infoblaadje, de website van de gemeente of de lokale pers. Elia deed dit ook en
buste bovendien folders met de aankondigingen van de inspraakmogelijkheden in de betrokken
gemeenten. Toch blijkt dat heel wat lokale stakeholders pas voor de eerste keer van het Stevinproject gehoord hebben tijdens het openbaar onderzoek voor het RUP, na de plan-MER fase. Burgers
lijken niet goed te begrijpen wat het belang van een plan-MER juist is, wat mede verklaart waarom
hier weinig aandacht voor is (zie ook aanbeveling 9).
8. Centrale website voor projecten
Het zou een goede zaak zijn, moest er in Vlaanderen één centrale website zijn waar alle informatie
over grote projecten wordt verzameld. Nu weten mensen vaak niet waar ze terecht kunnen voor
informatie. De website van de Dienst MER (een onderdeel van de website van LNE) is niet gekend, de
website van de Administratie ruimtelijke ordening evenmin, de officiële aankondigingsborden aan het
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gemeentehuis worden door niemand bekeken,... Alle informatie over Stevin (documenten zoals MER,
RUP, vergunningen, informatiefolders, …) is terug te vinden op de website van Elia, wat een goede
zaak is voor de transparantie. Maar omdat informatie van de initiatiefnemer door burgers vaak niet als
onafhankelijk wordt aanzien en burgers het Stevinproject ook in combinatie met andere projecten
beoordelen, zou één Vlaamse website voor grote projecten in de publieke ruimte het meest
transparant zijn.
Best practice: Een best practice is de website http://www.platformparticipatie.nl. Op deze
website

worden

alle

infrastructuurwerken

projecten

(wegen,

opgenomen

spoor,

in

de

waterwegen),

publieke

ruimte,

zoals

waterbeheersingsprojecten,

windmolenparken,... Voor elk project wordt een samenvattende beschrijving opgenomen
en wordt een stand van zaken van de procedure en van de participatiemogelijkheden
gegeven. Voor elk project kan vervolgens doorgeklikt worden naar alle formele
documenten, achtergronddocumentatie, onderzoeksrapporten, kaartmateriaal,...
Een andere oplossing is de informatie beschikbaar stellen op de website van de gemeente. Nu moet
een burger tijdens de openingsuren van het gemeentehuis het dossier gaan inkijken bij de dienst
stedenbouw of milieu, waar twee dozen klaar staan met plannen en teksten. Bovendien is de
informatie ook nog eens zeer technisch. Het dossier beschikbaar maken via de website van de
gemeente (of via een centrale website) maakt alvast dat de documenten ook ‘s avonds, buiten de
openingsuren van het gemeentehuis, kunnen bekeken worden.
9. Procedurestappen helder uitleggen
Probeer de te doorlopen procedure zo goed mogelijk uit te leggen. De verschillende stappen in de
procedure met de bijhorende rapporten en inspraakmogelijkheden zijn niet duidelijk voor het publiek
en zelfs niet voor vele overheden.
In een kennisgeving voor een MER staat weliswaar uitgelegd dat er een procedure is op
planningsniveau en een procedure op vergunningsniveau en dat bepaalde elementen op planniveau
en andere op projectniveau moeten ingebracht worden. Maar mensen lezen die stukken niet en
begrijpen ook niet steeds het verschil tussen het plan- en projectniveau. Dat zou beter uitgelegd
moeten worden. Voor het Stevinproject werden de verschillende procedures toegelicht in de
verschillende brochures doorheen het gehele proces en ook op de website. Maar de burgers zouden
er bij gebaat zijn indien al deze informatie op een heldere manier door de overheid toegelicht wordt.
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Bij de plan-MER was er omwille van de onduidelijkheid over de verschillende procedures een hele
range van inspraakreacties, gaande van volledige tracé-alternatieven tot en met kleine verschuivingen
op perceelsniveau. Omgekeerd worden tijdens de project-MER inspraak heel wat volledige
tracéalternatieven werden ingediend, hoewel de regering reeds beslist had over het tracé in het RUP.
De projectmatige opmerkingen die tijdens de planfase werden ingediend, zijn wel allemaal
doorgegeven aan Elia, zodat ze er later in de procedure rekening mee konden houden en hun project
eventueel konden aanpassen. Die opmerkingen zijn dus niet allemaal verloren gegaan.
10. Duidelijke antwoorden en feedback geven op de ingediende bezwaren.
De meeste burgers begrijpen het onderscheid tussen de verschillende procedures niet en begrijpen al
helemaal niet wat er met hun bezwaren/inspraakreacties in de verschillende procedures gebeurt. Het
is vaak onduidelijk voor burgers waar ze antwoorden op hun ingediende bezwaren kunnen vinden.
De inspraakreacties bij de kennisgeving voor de plan-MER en project-MER worden (meestal op een
heel algemene manier) verwerkt in de richtlijnen van de Dienst MER, de bezwaren bij het RUP
kwamen aan bod in het advies van de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening en worden
uiteindelijk behandeld in de beslissing van de Vlaamse regering, bezwaren bij de milieuvergunning
komen aan bod in het advies van de provinciale milieuvergunningscommissie,...
Meestal komt men dit pas te weten in een volgende fase van de procedure, omdat men dan pas ziet
of er met hun bezwaar rekening is gehouden of niet. Dat zorgt voor veel frustratie. Het is daarom
belangrijk dat burgers op een eenvoudige, laagdrempelige manier te weten kunnen komen wat de
reactie van de overheid is op de door hen ingediende bezwaren of opmerkingen.
Best practice: In Nederland werkt men bij de goedkeuring van een MER of een plan met
een ‘nota van antwoord’, waarin alle adviezen en

bezwaren worden gegroepeerd en

beantwoord. Deze nota van antwoord wordt tevens gepubliceerd op de reeds genoemde
website http://www.platformparticipatie.nl/

11. Verduidelijk de positie en de rol van Elia en de CREG.
Heel wat stakeholders weten niet wat de structuur van Elia is en gaan er van uit dat Elia een zuiver
privé-bedrijf is, dat maximale winst nastreeft. Elia zit in een bijzondere positie, onder meer omdat haar
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kosten en winsten worden gereguleerd door de CREG. Elia moet daarom streven naar zo goedkoop
mogelijke uitvoering van projecten, in het belang van de consument en het bedrijfsleven. De
netprojecten mogen geen te grote impact hebben op de verbruikskosten van burgers en bedrijven. Als
de elektriciteitstarieven daardoor te hoog oplopen, dreigen bedrijven te vertrekken naar andere
landen. Elia moet dus ook binnen bepaalde grenzen blijven die door de CREG worden uitgezet. Veel
burgers weten dit niet.
Het zou een goede zaak zijn moest ook de CREG betrokken worden in het alternatievenonderzoek
van een MER, zodat zij vanaf het begin hier hun standpunt kunnen geven over de aanvaardbaarheid
van bepaalde alternatieven voor de uiteindelijke tarieven.
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Communicatie
12. Vertaling van complexe materie naar begrijpbare informatie
Het is belangrijk dat technische en complexe materie op een eenvoudige manier wordt uitgelegd. Dat
geldt zeker ook voor een hoogspanningslijn. Ondanks verdienstelijke pogingen wordt de informatie
van Elia ervaren als te technisch en onduidelijk. Vooral volgens lokale stakeholders gaan de
ingenieurs van Elia gaan er te snel van uit dat iedereen hun technische kennis verstaat. Maar
bijvoorbeeld zelfs het verschil tussen 150 kV en 380 kV is voor de meeste mensen niet duidelijk, laat
staan dat men begrijpt wat een vermogen van 3000 MVA inhoudt of wat een micro-tesla juist is.
Probeer technische materie daarom in mensentaal te vertalen en vaktermen, jargon en afkortingen te
vermijden. Burgers zonder kennis van die vaktaal ervaren dat juist als een soort van misleiding. Om
bv. duidelijk te maken dat een 150kV-lijn niet volstaat om een windmolenpark, met de capaciteit van
een kerncentrale, op zee met het land te verbinden, kan de vergelijking gemaakt worden dat het ook
niet mogelijk is om het verkeer van de E40 af te wikkelen via een veldweg.
Een andere vaak gehoorde klacht is dat de geboden informatie te weinig concreet is. Lokale
stakeholders hechten veel belang aan zeer praktische vragen zoals: ‘Welke soort pylonen worden
gebruikt?’, ‘Hoeveel kabels komen er?’, ‘Hoe hoog hangen die?’, … Wanneer deze informatie nog
niet gekend is, wat het geval is in de eerste procedures (plan-MER en RUP), wordt best ook proactief
gecommuniceerd dat dit nog niet gekend is.
Volgens nogal wat lokale stakeholders komen in de folders van Elia de meest gestelde vragen van
burgers te weinig aan bod. Bij het opstellen van de informatiebrochures kan er best ook vanuit het
standpunt van de burgers worden vertrokken.
Bovendien blijkt het hier ook vaak om misverstanden te gaan die een gevolg zijn van technisch
taalgebruik. Zo komt een ‘draadstel’ in de technische bewoordingen overeen met telkens twee of vier
geleiders (kabels) op drie niveaus (de drie fases), terwijl dit voor een burger gewoon zes of twaalf
kabels zijn…
In het MER werd dit aan de hand van foto’s weliswaar geïllustreerd en uitgelegd, maar dit document is
zo lijvig dat het amper gelezen wordt door het publiek. Van officiële rapporten en documenten zoals
(de kennisgevingsnota voor) een MER, de toelichting bij een RUP, de toelichting bij een
vergunningsaanvraag,... zou een eenvoudige, leesbare samenvatting moeten worden voorzien,
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opgesteld in mensentaal. Voor een MER is nu reeds de verplichting voorzien dat er een niettechnische samenvatting moet worden opgesteld. Maar ook deze samenvattingen staan doorgaans
vol vaktermen, afkortingen,... en zijn vaak ook zeer lijvig. De niet technische samenvatting van de
plan-MER voor Stevin omvat bv. 112 bladzijden en bevat een lijst van een 50-tal afkortingen. Voor een
doorsnee burger is dit latijn.
Best practice: een kennisgeving voor een infrastructuurproject in Nederland bevat altijd
twee A4’tjes, waarop steeds een heldere samenvatting van het project is opgenomen,
met een kaart en wordt aangegeven wat de inspraakmogelijkheden zijn en waar men
meer informatie kan opvragen.
13. Open communicatie over zowel voor- als nadelen
Er moet worden getracht zo open mogelijk te communiceren over de mogelijke nadelen van het
project. Een hoogspanningslijn heeft hoe dan ook nadelen. Het is juist door open te zijn over de
nadelen, dat mensen deze ook beter zullen aanvaarden. Als mensen het gevoel hebben dat informatie
over de negatieve effecten wordt achtergehouden of geminimaliseerd, zal dat achterdocht en
wantrouwen opwekken bij het publiek.
Bijvoorbeeld: In de (toenmalige) folder van Elia over EMV staan spelende kinderen onder een
hoogspanningslijn afgebeeld. Volgens verschillende lokale stakeholders wil Elia hiermee suggereren
dat er geen effecten zijn van EMV. Dat werkt als een rode lap op een stier en werkt protest juist extra
in de hand.
Best wordt er eerlijk en open gecommuniceerd over de gezondheidsrisico’s verbonden aan het EMV,
ook al zijn die objectief gezien nog niet aangetoond en als ze er zijn sowieso heel klein. Door correcte
en objectieve informatie over mogelijke negatieve effecten te voorzien, kan de bezorgdheid bij het
publiek worden afgezwakt.
14. Gebruik van beeldmateriaal
Maak volop gebruik van beelden die het project visualiseren. Bovengrondse hoogspanningslijnen
zullen onvermijdelijk een visuele impact hebben op de omgeving. Het is moeilijk om die visuele impact
met woorden te beschrijven. Om voor de burger duidelijk te maken waarover een project juist gaat, is
het belangrijk om goed kaartmateriaal, foto’s en 3D visualiseringen te gebruiken. Dat maakt een
project veel duidelijker en begrijpelijk voor een leek. Nu wordt te veel technische taal gebruikt.
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Dit bleek tijdens de informatiemarkten voor de werf van het Stevin-project. De visualisaties die hierbij
op groot scherm werden geprojecteerd werkten heel goed en konden op zeer veel interesse rekenen.
Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in de procedure beelden te tonen van hoe het project
er zal uitzien. Ook bij het bespreken van alternatieven (bijvoorbeeld een alternatief tracé of
verschillende types van pylonen) kunnen beelden worden gebruikt. Dit maakt het voor de bevolking
makkelijker om de impact correct in te schatten.
15. Bevolking bereiken via het verenigingsleven
Gebruik het verenigingsleven als aanspreekpunt. Een regionale koepelorganisatie zoals de WestVlaamse Milieufederatie was bijvoorbeeld niet op de hoogte van het participatieproces. Door
dergelijke verenigingen kunnen gecoördineerde standpunten in het proces ingebracht worden en
daarop onderhandeld en teruggekoppeld naar achterban. Zo zal de kans dat lokale actiegroepen
juridische procedures aangaan ook worden verminderd.
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Milieueffecten
Maatschappelijk draagvlak vraagt om aandacht voor milieueffecten, waarbij getracht wordt om de
effecten op milieu, natuur, landschap en gezondheid te beperken of te milderen.
De criteria die gebruikt werden om te onderzoeken alternatieven te selecteren, waren duidelijk. Het
ging in hoofdorde om mens/gezondheid, natuur/biodiversiteit en ruimte/landschap. Daar is bij de
stakeholders weinig discussie over. Wel zijn heel wat lokale stakeholders van mening dat te weinig
rekening wordt gehouden met de gecombineerde milieu-impact van verschillende projecten samen op
de lokale leefkwaliteit.
16. Onafhankelijke studies over EMV
Studies naar EMV moeten onafhankelijk zijn. Verschillende stakeholders zijn van mening dat
onderzoek naar gezondheidseffecten van elektromagnetische velden niet onafhankelijk kan zijn, als
het betaald wordt door Elia of door andere betrokken partijen zoals bv. de elektriciteitsproducenten.
Anderzijds zijn er stakeholders die van mening zijn dat Elia hier wel voor moet betalen, vanuit het
principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit is geen eenvoudige discussie, maar duidelijk is wel dat er vooral
nood is aan voldoende objectiviteit. Dat zou kunnen opgevangen worden door onderzoek in een
consortium te laten plaatsvinden. Een andere mogelijkheid is het zgn. triple helix model, waar
universiteiten en onderzoekers, de overheid en het bedrijfsleven samenwerken, met als doelstelling
kwaliteit in onderzoek. Het gaat daarbij niet om individuele bedrijven, maar wel om hun
sectororganisaties. Dit triple helix model zorgt ervoor dat iedereen zijn rol speelt en mekaar in
evenwicht houdt.
Hetzelfde geldt voor het MER. Dat wordt zoals wettelijk opgelegd betaald door de opdrachtgever,
waardoor diverse stakeholders twijfelen aan de onafhankelijkheid van het onderzoek. Er wordt
weliswaar gewerkt met erkende MER-deskundigen, die geacht worden onafhankelijk te zijn of anders
dreigen hun erkenning te verliezen. De dienst MER moet vervolgens als administratie het onderzoek
goedkeuren. Voor veel stakeholders is dit systeem onbekend, waardoor getwijfeld wordt aan de
onafhankelijkheid. In Nederland is het systeem anders. Daar betaalt de initiatiefnemer de overheid, die
vervolgens een deskundige voor het MER aanstelt. Dat biedt naar de buitenwereld meer garantie op
onafhankelijkheid.
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17. Communiceren over de toepassing van milderende maatregelen
Het project-MER gaf duidelijke en concrete aanbevelingen en conclusies en bevat een lange lijst van
milderende

maatregelen.

Die

hebben

duidelijk

doorgewerkt

in

de

eigenlijke

bouw-

en

milieuvergunningen. Heel wat stakeholders zijn zich echter niet bewust van deze milderende
maatregelen. In de vergunningsaanvraag werd uitvoerig beschreven welke milderende maatregelen
toegepast worden en in de brochure bij de werfwerken wordt hier op ingegaan maar op de website
zou hier bijvoorbeeld meer aandacht naar mogen gaan. Deze lijst van milderende maatregelen zou
actiever gecommuniceerd kunnen worden, aangezien veel betrokken burgers er niet van op de hoogte
zijn.
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Beleidsafstemming binnen en tussen overheden
18. Betere samenwerking tussen de federale en Vlaamse overheid.
De federale overheid besliste reeds in 2004 over het toekennen van domeinconcessies voor de
realisatie van windmolenparken in de Noordzee. Best zou ook al vanaf dit moment gecommuniceerd
en nagedacht worden over de noodzakelijke hoogspanningslijnen om de opgewekte energie ook aan
land te krijgen. Dat vraagt een betere samenwerking tussen de federale en de Vlaamse overheid om
de ruimtelijke planning in de beide grondgebieden op elkaar af te stemmen.
Bovendien is er een ruime periode geweest tussen het moment waarop beslist werd over de
concessies (2004) en de start van de Vlaamse procedure voor het plan-MER en het RUP (2009).
Deze periode had gebruikt kunnen worden om een breed participatief proces van joint fact finding op
te zetten (zie aanbeveling 1).
19. Informatiedoorstroming binnen openbare besturen
Veel staat of valt met het lokaal politiek draagvlak. Elia heeft alle burgemeesters van de betrokken
gemeenten vooraf gesproken, maar dat betekent niet dat het volledige college voldoende
geïnformeerd is. Idem voor de Gouverneur, dat is niet de volledige deputatie.
Het is voor een ontwikkelaar vaak moeilijk om te weten bij wie hij juist terecht moet. Is dat bij de
administratie, de bevoegde schepen, de burgemeester, de gouverneur, iemand anders? Er is vaak
een probleem van interne doorstroming binnen een bestuur. Dat kan voor een groot deel opvangen
worden door een participatief traject aan het begin van de procedure.
20. Bekijk het project in samenhang met andere lopende projecten in de regio
Lokale besturen (en ook bewoners) bekijken een hoogspanningslijn niet als een project op zich, maar
als onderdeel van een groter geheel van alle ontwikkelingen in hun omgeving. Zeebrugge dorp en
Zwankendamme bv. krijgen reeds te maken met de havenuitbreiding, een nieuw vormingsstation,
nieuwe bedrijven met hun bijkomend verkeer,... In dat grotere geheel werden Stevin en Nemo aanzien
als, de ‘druppel te veel’. Bovendien werden NEMO en Stevin dan ook nog eens aanzien als twee
afzonderlijke projecten, terwijl lokale besturen en burgers kijken naar de globale impact van beide
projecten, in het grotere geheel van andere ontwikkelingen. Idem voor Maldegem: de expresweg
wordt omgebouwd tot autosnelweg, er is de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal met veel
hogere bruggen en barrières en nu ook nog Stevin. Er is veel frustratie over het feit dat die
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cumulatieve effecten niet worden gezien en erkend, vooral dan door de Vlaamse regering. Het
volledig plaatje is van belang.
Door vanuit dit globale plaatje te vertrekken, zouden ook andere soorten oplossingen mogelijk zijn. Zo
zouden bijsturingen of aanpassingen aan het ene project gebruikt kunnen worden om de effecten van
een ander project te milderen. Maar doordat de Vlaamse regering niet vertrekt vanuit dit globale beeld
- zoals de lokale besturen doen - is dat niet mogelijk. Binnen een MER wordt weliswaar gekeken naar
de cumulatie van effecten met andere projecten, maar een globale visie overstijgt duidelijk de taken
van de individuele initiatiefnemers.
In Vlaanderen bestaat nu geen kader van de overheid voor een meer integrale en kwalitatieve
invulling van verschillende projecten, die uiteindelijk beter is voor de gemeenschap als geheel. Er kan
als voorbeeld verwezen worden op de situatie van De Spie in Brugge. Hier komen verschillende
projecten samen: Stevin, de A11, een nieuw voetbalstadion, bedrijfsuitbreidingen,... Het zou veel beter
zijn als één instantie voor al die projecten samen een landschapsherstelplan zou uitwerken. Dit was
ook de voorkeur van Elia, maar omdat er nu geen kader voor een gezamenlijk aanpak bestaat, moet
Elia

om

juridische

redenen

toch

zelf

zorgen

voor

de

landschapsinkleding

van

het

hoogspanningsstation, zonder dat dit past in een globale landschapsvisie voor het gehele gebied.
De Vlaamse overheid zou projecten dus in hun onderlinge samenhang moeten bekijken, nu gebeurt
dat te veel in stukjes en niet als één geheel. Dat vraagt dan ook om één samenhangende politieke
beslissing. En ook om één politieke discussie in de beginfase.
21. Een time-out tijdens verkiezingsperiodes?
Gezien de lange doorlooptijd van het hele vergunningenproces is het quasi onvermijdelijk dat er een
of

meerdere

malen

verkiezingen

vallen

binnen

het

proces.

De

gemeente-

en

provincieraadsverkiezingen van 2012 hebben de procedure van de Stevin-lijn doorkruist.
Verschillende stakeholders, zowel burgers als politici, geven aan dat de verkiezingen een grote impact
hebben gehad op de standpunten van de lokale besturen. Verkiezingen zijn voor lokale politici een
moeilijk moment, al de zenuwen liggen bloot, een politicus kan het zich dan niet permitteren om in te
gaan tegen wat leeft bij de bevolking. Lokale actiecomités spelen daar op in. Burgers willen tijdens
verkiezingen het standpunt kennen van hun politici en vragen daar ook zeer expliciet naar, ook via de
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media. Voor politici is het niet eenvoudig om daar rationeel goed mee om te gaan. Er zou overwogen
kunnen worden om een soort sperperiode in te lassen tijdens een verkiezingsperiode.
Het is belangrijk om een aantal vaste beslismomenten te voorzien, een trechtering, waarna er niet
meer kan terug gekomen worden op voorgaande beslissingen. Anders blijft men rondjes draaien,
uitstellen en rekken heeft geen zin, want aanmodderen is verzieken, daar heeft niemand iets aan. Er
moet aan het begin van het traject een duidelijke timing afgesproken worden. Maar een ‘on hold’
voorzien tijdens verkiezingen moet wel kunnen.
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Lusten en lasten verdelen
Om tot maatschappelijk draagvlak te kunnen komen voor grote projecten, moet nagedacht worden
over een eerlijke verdeling van lusten en lasten, waarbij er naar gestreefd kan worden om benadeelde
stakeholders ook mee te laten delen in de voordelen die het project met zich meebrengt.
22. Denk vanaf de beginfase na over lusten en lasten.
De lokale tegenstand tegen het Stevinproject wordt versterkt door het idee dat lusten en lasten
oneerlijk verdeeld zijn. Voor verschillende stakeholders is dit belangrijker dan de visuele impact of de
lokale hinder. De overtuiging leeft zeer sterk dat de lokale bevolking alle lasten moet dragen, terwijl
enkele energiebedrijven van de lusten profiteren. Daarom kan best nagedacht worden over een
manier om de lusten en lasten op een billijkere manier te verdelen. Dat zou bv. kunnen door een
budget of een fonds te voorzien waarmee lokale projecten gefinancierd kunnen worden, die de lokale
leefkwaliteit verbeteren. Hier moet wel omzichtig mee worden omgesprongen. Een kwalitatief project
op vlak van ruimtelijke inplanting, milderende maatregelen,... moet op de eerste plaats komen. Het
gevaar van een fonds kan zijn dat de discussie in de eerste plaats over de verdeling van geld gaat en
niet over het project zelf. Het beste project moet voorop staan, niet het geld. Bovendien wordt het
voorzien van een fonds door sommigen al snel gezien als een poging tot omkoping.
Voor het Stevinproject werden dadingen afgesloten met gemeentebesturen en actiecomités om
juridische procedures te beëindigen. De betrokkenen zijn tevreden over deze dadingen. Er komen
fondsen voor projecten om de lokale leefkwaliteit te verbeteren. De projecten moeten op een of
andere manier wel gekoppeld zijn aan het Stevinproject, bv. voor buffering. Toch zijn de meeste
stakeholders van mening dat het beter zijn om vooraf voor heel het project afspraken te maken over
welke compensaties of welke lokale projecten uitgevoerd worden en welke budgetten daarvoor
vrijgemaakt worden, in plaats van na een dading daarover afspraken te maken. Het gevaar bestaat
bovendien dat dit in de toekomst gemeenten gaat aanzetten om zeker een rechtszaak op te starten,
om nadien via een dading meer uit de brand te slepen.
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Een andere mogelijkheid is een meer algemeen fonds, los van concrete projecten. Elia zou bv. een
fonds kunnen voorzien waar lokale besturen of verenigingen projectvoorstellen kunnen indienen rond
energiebesparing, klimaatadaptatie,... Zo kan Elia zijn imago als duurzame netbeheerder versterken.
Er kan verwezen worden naar het Indaver-fonds2, waar verenigingen projecten kunnen indienen voor
afvalpreventie,

hergebruik,...

Dit

fonds

wordt

onafhankelijk

beheerd

door

de

Koning

Boudewijnstichting. Dit fonds heeft er mee voor gezorgd dat het maatschappelijk draagvlak voor
huisvuilverbrandingsovens, die vroeger zwaar werden gecontesteerd, is verbeterd.
23. Niet enkel financiële compensaties
Het moet zeker niet alleen gaan over financiële compensaties. Fysieke ingrepen die de lokale
leefkwaliteit verbeteren, worden door lokale stakeholders vaak veel hoger gewaardeerd dan het
voorzien van een budget. Het gaat dan om groenaanplantingen of het voorzien van kleine
landschapselementen, het ondergronds brengen van bestaande elektriciteitslijnen, het aanleggen van
een fietspad,... Het aanplantingsplan van het Regionaal Landschap Meetjesland in het gebied rond het
Horta-station, wordt algemeen aanzien als een goed voorbeeld van hoe een dergelijk project ook
lokaal voordelen kan bieden. Dat een gelijkaardig aanplantingsplan nu ook opgezet wordt voor het
Stevin-project, is een zeer goede zaak. Het positieve effect van dergelijk flankerend plan op het
maatschappelijk draagvlak voor een hoogspanningslijn zou nog groter zijn indien het

vroeger

gecommuniceerd zou worden.
24. Bekijk mogelijkheden voor financiële participatie
Uit onderzoek naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid van windmolens op het land, blijkt dat het
draagvlak voor nieuwe windmolens sterk toeneemt als burgers financieel kunnen participeren in de
windenergie, bv. via een coöperatieve. Om het maatschappelijk draagvlak voor de Stevinhoogspanningslijn te vergroten, zou er over nagedacht kunnen worden om een gelijkaardig systeem te
voorzien voor participatie in de windmolenparken op zee, waarvoor het Stevinproject noodzakelijk is.
Dit is uiteraard niet de bevoegdheid van Elia, wel van de windmolenuitbaters.

2

Dit fonds kwam tot stand in het kader van een dading rond een rechtszaak tegen de milieuvergunning voor een huisvuilverbrandingsoven.
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25. Een protocol met Natuurverenigingen?
Met de landbouwverenigingen werd een protocol afgesloten over de vergoedingen voor grondinname
en verminderde gewasopbrengsten. Op die manier zijn er duidelijke richtlijnen voor de
onderhandelingen met de individuele landbouwers. Een gelijkaardige afspraak op sectorniveau zou
ook gemaakt kunnen worden met natuurbeherende verenigingen, over o.a. beheer van restpercelen,
aanplantingen, voorzien van vogelkrullen op lijnen om de zichtbaarheid te vergroten,... Nu worden
dergelijke afspraken met natuurverenigingen op lokale niveau gemaakt, maar dat werkt niet optimaal.
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Quick wins
Naast de hierboven genoemde structurele aanbevelingen, heeft BBL op basis van de
rondetafelgesprekken en interviews ook een lijstje gemaakt van mogelijke quick wins, zaken die vrij
eenvoudig kunnen worden aangepakt om tot een groter draagvlak te komen.
-

-

-

-

-

-

De eerste brochures van Elia werden verspreid samen met de Streekkrant. Hierdoor geraakte
de brochure van Elia vaak tussen de reclamefolders en ging verloren. Bij burgers roept dit de
reactie op “ze willen ons niet bereiken”. De brochure wordt best apart verspreid en in een
formaat dat opvalt en het belang ervan benadrukt, bijvoorbeeld in een enveloppe met het logo
van Elia.
Er worden best zo veel mogelijk communicatiekanalen gebruikt om zo veel mogelijk mensen te
bereiken. Hoe meer informatie actief verspreid wordt, hoe minder wantrouwen er zal zijn bij de
bevolking. Naast de infobrochures en de website, kan ook gedacht worden aan een e-zine of
een papieren nieuwsbrief, zodat iedere betrokken bewoner op de hoogte kan worden
gehouden van de vorderingen in het proces.
Verschillende stakeholders wijzen op het belang van nieuwe sociale media zoals Facebook,
Youtube of twitter,... Zeker voor jongeren zijn dit veruit de belangrijkste informatiekanalen.
Nieuwe sociale media kunnen ook ingezet worden via een netwerk van intermediairen, bv. via
het verenigingsleven.
Laat informatie over het project opnemen op bestaande websites, zoals bv.
http://www.zeebruggeopen.be/. Op deze website worden alle projecten in Zeebrugge
opgenomen, met een beknopte beschrijving, nieuws en downloads. Momenteel staat het
Stevinproject hier niet op.
De Duitse netbeheerder 50 Hertz maakt voor een nieuwe hoogspanningslijn in Duitsland
gebruik van een rondtrekkende informatiebus, die onder meer wekelijkse markten afschuimt.
Op markten komt een heel ander publiek dan op bv. hoorzittingen, zo kan dus een veel ruimer
publiek worden bereikt. Het maakt het ook makkelijker om je verhaal aan te passen aan je
publiek, wat op hoorzittingen veel moeilijker is.
Lokale stakeholders vragen om één duidelijk aanspreekpunt te voorzien, waar ze terecht
kunnen voor persoonlijk advies over hun vragen.
Maak gebruik van bestaande gemeentelijke adviesraden zoals de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening (GECORO) of de gemeentelijke Mina-raad om informatie snel bij de juiste
personen te krijgen.
Het is beter om direct bos aan te planten in plaats van geld te storten in het
boscompensatiefonds, aangezien het geld in dit fonds te lang onaangeroerd blijft. Effectieve
aanplantingen geven ook veel meer zichtbaarheid.
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-

Universiteiten in Duitsland voeren metingen uit onder bestaande lijnen om te informeren over
de sterkte van het elektromagnetisch veld. Dat is een objectieve aanpak, best is dan wel dat
die universiteiten niet betaald worden door de netbeheerder of door energiebedrijven. Er wordt
veel belang gehecht aan onafhankelijkheid van onderzoekers.
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Industry

Regional (Flemish)
level

Province Western
Flanders

Province Eastern
Flanders

8 local governments

Main stakeholder
reactions in every
phase of the
procedure
Land-use plan
City of Blankenberge
Town of Damme
Town of Zomergem
Town of Maldegem
City of Bruges
Town of Waregem
Town of Zuienkerke
Town of Sint-Laureins
Province Eastern
Flanders
Town of Sint-Laureins

City of Bruges

Town of Zomergem

Environmental Impact Assessment (EIA)

Flemish Agency Health and Care
Flemish Environmental Company
Fluxys

Fluxys
Electrabel
Interconnector

Flemish Agency Health and Care
Flemish Environmental Company
Fluxys

Agency Road and Traffic
Mobility Eastern Flanders
Eastern Flanders
Administration Nature and Forestry Eastern
Flanders
Province Western
Spatial Planning Western Flanders
Architectural Heritage
Flanders
Environment, Nature and Water Western
Flanders
Spatial Planning Western Flanders
Administration Nature and Forestry Western
Flanders
Flemish Government
Department Mobility and Civil Engineering
Department Mobility and Civil Engineering
Department Spatial Planning
Department Agriculture and Fishery
Department Environment and Health
Tourism Flanders

Spatial Planning Eastern Flanders

Town of Sint-Laureins

Town of Damme
Town of Zomergem
Town of Maldegem
City of Bruges

Strategic Environmental Assessment
(SEA)

ANNEX I: timeline of reactions

City of Bruges

Town of Zomergem

Building Permit
Environmental Permit
City of Blankenberge

Legend

Public reactions

Environmental
organisations and
Other

Harbour and
waterways

Favorable

Favorable on certain conditions

Unfavorable or objection

64 objections

Local Waterpolicy

Port of Zeebrugge

Port of Zeebrugge

Council on Cultural
Patrimonium
Sustainable Agricultural Development
Action committee
radiation free landscape
Vivenkapelle
Natuurpunt
Bond Beter Leefmilieu
Boerenbond
1.706 objections
14 objections

Waterways and Sea nv

Port of Zeebrugge
Port Authority MBZ nv

23 objections

10 objections

Communication

Planning context

Announcement of the project with the public was not done properly
Absence of a communication plan
Info sessions were not communicated well

Duration of the public consultation
Complexity of the file
Quality of the info moment of the land use plan
Conflicts with other plans
Errors on maps

Depreciation

Participation

Insufficient buffering
Noise
Health impact of magnetic radiation (EMF)
Ionized particulate matter
Houses and land properties
Agriculture area
Limitation of the building heighth

The buffer was enlarged and the station would be planted in a way that it is kept out of sight

Research alternative location

Location station Stevin

Quality of life

The chosen location gets the best score for nature, landscape, agriculture and industry

Visual impact
Negative effect on tourism
Bird mortality
Damaging of nature and open area

Impact on landscape and environment

Conflicts were eliminated where necessary
Errors were corrected

There was a minor offense (1 day too short) but it had no effect on the filed objections

Compensation is possible
Compensation is possible
Max. building heighth is necessary for safety and exploitation

There are restrictions on land use based on the scientific reference level of the magnetic field
(0,4µT). An expropriation plan was developed.

According to the environmental assessment the chosen tracing and the location of the Stevin
station is the most environmentally friendly option.

Ambiguity about compensations

Underground connection between Vivenkapelle and Eeklo was agreed
An expropriation plan was developed. It's not the task of Elia to negotiate with the citizens about
the compensations.

Clustering of the lines and limiting the number of effectuated homes were priority. Clustering
was only omitted where that would be an additional inconvenience
The chosen tracing is the most environmentally friendly option, only small corrections and
modifications are possible

Stand-still principle was not violated: the decomposition of an existing 150kV-line results in an
overall reduction of lines (up to 10 km less) and less damage on the landscape

Expropriation plan

More research on the underground alternative necessary

Research on alternative tracing

More research on the underground alternative necessary

Tracing

Research on alternative tracing

Precautionary principle

Research on alternative tracing

The alternatives were investigated and were all impossible because of technical reasons

The project indeed adds more new infastructure

Stand-still principle

Clustering principle

The alternatives were investigated and were all impossible because of technical reasons

More research on the underground alternative necessary

Principle of equality

Decision Flemish Government
The principle was not violated because the same principles and methods were used during the
entire process

Advice

Objection

ANNEX II: Main objections throughout the planning and permitting procedures

ANNEX III: details of remarks during SEA
Organisation/administration
Flemish Environmental Company
Spatial Planning Western Flanders
Department Spatial Planning
Spatial Planning Eastern Flanders
Mobility Eastern Flanders
Flemish Agency Health and Care

Advice
Favorable
Favorable under conditions
Favorable under conditions
Favorable
Favorable
/

Remarks
None
More attention for heritage
Impact on the grid unclear
Some remarks on the content
None
Psychological effect
Communication inhabitants not good
No description of norms on EMF

Environment, Nature and Water policy
Western Flanders

/

Department Mobility and Civil Engineering
Department Agriculture and Fishery

Favorable
Unfavorable

Underground connection possible
Undergrond connection in Koolkerke
Alternative tracing of the line possible
Bundling with the canal
Planning context incomplete
None
Department was not involved in work group

Town of Sint-Laureins

Favorable under conditions

Town of Damme

Favorable under conditions

Town of Zomergem

Unfavorable

Town of Maldegem
City of Bruges

/
Unfavorable

Tourism Flanders
Adm. Nature & Forestry Eastern Flanders
Adm. Nature & Forestry Western Flanders
Port of Zeebrugge

Favorable
/
Favorable
/

Flemish Agency Health and Care

Favorable under conditions

Local Water Management
Fluxys
Department Environment and Health

Favorable
Favorable

Reaction of
Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Damme
Inhabitant of Koolkerke

Doctor in Koolkerke
Inhabitant of Koolkerke

Line goes through a protected area, compensation is required
More research on alternative tracing
Principle of bundling
Planning context incomplete
Distance of the line to planned wind mills
Visual impact
Underground connection possible
More research on alternative tracing
Precautionary principle
Underground connection possible
Location station Horta
More research on alternative tracing
Precautionary principle
Planning context incomplete
Remarks on analyzed alternative trajectories
More research on alternative tracing
Concerns on the implementation
None
More attention for vegetation
None
Alternatives too vague
More research on alternative tracing
Underground connection possible
Psychosomatic effect not described
Communication inhabitants
Concerns on the implementation
Concerns on the implementation
More info on EMF necessary
Number of effected inhabitants by the radiation?
Objections
Health risk EMF
Planning context incomplete
Underground connection possible
More research on alternative tracing
Need of the project was not proven
Safety risk
Communication about info sessions not good
Planning context incomplete
Principle of bundling
Precautionary principe
More research on alternative tracing
Buffer for school
Health risk EMF
Safety risk
Spanned farm is heritage
Communication about info sessions not good
More research on alternative tracing
Health risk EMF
Health risk EMF
More research on alternative tracing
Health risk EMF
Safety risk

Inhabitant

Inhabitant of Maldegem

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Damme
Inhabitant of Damme

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Zomergem
Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Zomergem
Inhabitant of Damme

Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant of Zomergem

Inhabitant of Zomergem

Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant

Planning context incomplete
More research on alternative tracing
Need of the project was not proven
Tracing above ground is preferred by the developer
Cheapest' is not a valid benefit
More research on alternative tracing necessary
More research on alternative tracing
Underground connection possible
Ionized particulate matter
Precautionary principe
Health risk EMF
Safety risk
Depreciation property
Noise disturbance
Health risk EMF
Safety risk
Planning context incomplete
More research on alternative tracing
Need of the project was not proven
Visual impact
Underground connection possible
Underground connection possible
Health risk EMF
Noise disturbance
Visual impact
Precautionary principe
Depreciation property
More research on alternative tracing
Cummulating effects of bundling
Castle is heritage
More research on alternative tracing
Underground connection possible
Depreciation property
More use of existing infrastructure for the line
More research on alternative tracing
Health risk EMF
Safety risk
Health risk EMF
Safety risk
Planning context incomplete
More research on alternative tracing
Need of the project was not proven
Health risk EMF
Safety risk
Planning context incomplete
More research on alternative tracing
Need of the project was not proven
More research on alternative tracing
Health risk EMF
Underground connection possible
Health risk EMF
Noise disturbance
Visual impact
Precautionary principle
Depreciation property
More research on alternative tracing
Cummulating effects of bundling
Communication to inhabitants not good
Visual impact
Underground connection possible
Cummulating effects of bundling
Noise disturbance
Depreciation property
Health risk
Noise disturbance
Depreciation property
Underground connection possible
Global objection against the project
Planning context incomplete
Children crib nearby
Attention for the bird directive area
Underground connection possible

Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Zomergem
Inhabitant

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Maldegem
Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant ofs Koolkerke
Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Damme

Inhabitant of Maldegem

Cummulating effects of bundling
Global objection against the project
Visual impact
Touristic disadvantage
Health risk
Underground connection possible
School and children crib nearby
More research on alternative tracing
Type of pylons
More research on alternative tracing
Tracing above ground is preferred by the developer
Type of pylons
Underground connection possible
More research on alternative tracing
Principle of bundling
Health risk
Precautionary principle
Ionized particulate matter
Attention for the bird directive area
Stand-still principle
win-back principle
Integration principle
School and children crib nearby
Health risk EMF
Noise disturbance
Visual impact
Link with project Schipdonkkanaal
Health risk EMF
Safety risk
Planning context incomplete
More research on alternative tracing
Need of the project was not proven
Planning context incomplete
Principle of bundling
Link with project Schipdonkkanaal
Health risk EMF
Health risk EMF
Underground connection possible
Visual impact
Attention for the bird directive area
Landscape damaged
Principle of bundling
Underground connection possible
Planning context incomplete
Principle of bundling
Link with project Schipdonkkanaal
Health risk EMF
More research on alternative tracing
Principle of bundling
Precautionary principle
Health risk EMF
Safety risk
Planning context incomplete
More research on alternative tracing
Noodzaak project niet aangetoond
Health risk EMF
Safety risk
Planning context incomplete
More research on alternative tracing
Need of the project was not proven
Underground connection possible
Health risk EMF
Noise disturbance
Visual impact
Precautionary principe
Depreciation property
More research on alternative tracing
Cummulating effects of bundling
Visual impact
Noise disturbance
Dead birds
Icicles on cables

Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant

Inhabitant of Zeebrugge

Inhabitant of Damme

Groen! Western Flanders

Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant of Koolkerke

Inhabitant of Koolkerke

NV Fortbeke

vzw De Brugse Koetsiers

Company in Koolkerke

Inhabitant of Zomergem
Inhabitant of Zomergem

Inhabitant of Damme

Inhabitant
Inhabitant

Inhabitant of Dudzele

Safety risk
Principle of bundling
No permit for a small windmill because agricultural area, but a
power line does get a permit. Logical?
More research on alternative tracing
Tracing above ground is preferred by the developer
Type of pylons
Underground connection possible
More research on alternative tracing
Principle of bundling
Health risk
Precautionary principle
Ionized particulate matter
Storage tanks in military domain near the line dangerous
Location station Stevin
Parking planned on location station
Compensation possible?
Research Health risk necessary
Migration birds near the shore line
Announcement of the project not good
Exploitation restaurant difficult
Safety risk
More research on alternative tracing
Underground connection possible
Type of pylons
Date missing for the demolition of existing line
Bundling with Schipdonkkanaal
Health risk EMF
Safety risk
Planning context incomplete
More research on alternative tracing
Need of the project was not proven
Health risk EMF
Safety risk
Planning context incomplete
More research on alternative tracing
Need of the project was not proven
Area Fort van Beieren damaged
Protected landscape damaged
Health risk EMF
Planning context incomplete
Bird Directive Area was spared, habitation was not
Line and pylons near horses
Negative effects on horses
Safety risk
Bundling with Schipdonkkanaal
Announcement of the project not good
Line and pylons near horses
Negative effects on horses
Safety risk
Bundling with Schipdonkkanaal
More research on alternative tracing
Location station Horta
Location pylons
Cummulating effects of bundling
Noise disturbance
Depreciation property
Underground connection possible
Health risk EMF
Noise disturbance
Visual impact
Precautionary principle
Depreciation property
More research on alternative tracing
Cummulating effects of bundling
EMF
Planning context incomplete
Health risk EMF
Depreciation property
Bird Directive Area was spared, habitation was not
Depreciation property
More research on alternative tracing

Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant of Dudzele

Inhabitant of Koolkerke
Inhabitant

Inhabitant of Damme

Inhabitant of Maldegem

Underground connection possible
Bundling with Schipdonkkanaal
Compensation possible?
Planning context incomplete
Communication to inhabitants not good
More research on alternative tracing necessary
Depreciation property
More research on alternative tracing
Underground connection possible
Bundling with Schipdonkkanaal
Compensation possible?
Bird Directive Area was spared, habitation was not
Announcement of the project not good
Planning context incomplete
All tracing option across Koolkerke
Bird Directive Area was spared, habitation was not
Underground connection possible
Farm protected heritage
Depreciation property
Location of the pylons
Health risk
Noise disturbance
Safety risk
Visual impact
Location of the pylons

Reaction
Advice of Waterways and Sea nv

Advice of the town council of Blankenberge

Advice of the town council of Damme

Advice of the town council of Bruges

No
A1

A2

A3

A4

Distances with underground connection unclear
Depth of the underground connection at the
coast line unclear
Uncertainty on the width of the connection and
the cables
No expropriation plan provided
Research on location station Stevin
No minimum width of buffer zone station Stevin
Landscape study necessary for Building Permit

h

k
l
m
n

j

i

Building heigth limitation not realistic

Precautionary principle is not followed
A study on radiation effects should be included in
every permit application
Adapted zoning, shuilding and buffering for
habitation
Norms and limits for EMF and distance from
existing habitation
Disagree with tracing in Oudemaarspolder,
alternative via Transportzone or underground
Safety distances unclear

g

e
f

d

c

b

a

h

e
f
g

Expropriation plan unclear
Building heigth limitation not realistic
No sound screen provided for Vivenkapelle
Uncertainty about constructions needed for
underground connection

Station Stevin near habitation
No decision possible before results on research
EMF

c
d

Underground connection is the only valid option
Uncertainty location station Stevin

Will pass this to the developer
Will pass this to the developer
Remarks of the town council not received

Advice of Vlacoro
Will pass this to the developer

3 Investigate if a landscape study is necessary

3 Positive, see 3c

3 Positive
3 Positive, see 1b

3 Positive, see 3e and 3i

3 More information on alternatives
Positive + why can't the connection go along
3 the western dam?

3 Positive, has to be adapted

3 Cost Benefit analysis necessary
3 Distances should be made clear

3 See 3i

3 Extra research on location station Stevin

3 Precautionary principle has to prevail

3 Precautionary principle has to prevail

34

34 See 5e
34 See 3g
34 Sufficient buffer needed

34 See 3a,b

34 Underground connection is a valid option

Underground connection has to be
34 researched
34 Underground connection is valid option

Advice/objection
No
Power line may not interfere with ships
There may not be any negative consequences for
the exploitation
Subplan B does not have any relevant impact
Favorable under certain conditions

a
b

b
c

a

ANNEX IV: remarks during the Spatial Planning procedure

3c

1b

3e and 3i

3i

1b

1b and 5f

1b and 5f

5e
3g

3a,b

3a,b and 5f

Reference

Landscape study is included in EIA

Buffering 15m instead of 5m, Elia will try to
hide the station from sight

Expropriations for underground cables is
legally no longer the jurisdiction of Elia

Technically not feasable because of the lack
of space on the dam

Building heigth limitation is necessary for
exploitation, safety and the tracing of the line

Alternative routings are not feasible because
of different technical reasons
Clarification was made

Technical details are not part of the land use
plan
No causal link between health issues and
EMF+ compensation possible
No causal link between health issues and
EMF+ compensation possible
The chosen location has the best score on
nature, landscape, agriculture and industry

Expropriation plan will be banned from the
land use plan

Was considered but location station was kept

Costs are lower thant the benefits +
underground connection between
Vivenkapelle and Eeklo

Decision Flemish Government

Advice of the provincial council of Western
Flanders

A7

Advice of the Agency Roads and Traffic
Eastern Flanders (late)

Advice of the provincial council of Eastern
Flanders (late)

Natuurpunt
Natuurpunt section Bruges

A10

A11

B5
B930

A9

Advice of the town council of Waregem
Advice of the town council of Zuienkerke
(late)

Advice of the town council of Maldegem

A6

A8

Advice of the town council of Zomergem

A5

Location station Horta
Other tracing option north of Maldegem
No report on the removal of the existing 150 kv
line
Landscape damaged
Principle of equality
Precautionary principle
Honest compensations for expropriations
Connection has to be outside the provincial
domain Zeebos
Research on location station Stevin
Favorable

d
a

c
d
e
f

b

a
b

b

a

a
b
c
d
e
f
g

a

b

Supports developments
Attention for area 'De fonteintjes'

Favorable

Extra sentence for urban regulation
Planned road construction with implications on
land use plan

Favorable under certain conditions
Health risk
Community boundery on maps
Existing legal status incorrect
Legend on maps is missing
Building heigth limitation not realistic
Building heigth limitation not realistic

Research on underground connection

c

t
u
a
b

s

r

q

Park has to be spared, green zone
Conflict with Land Use Plan Harbour Area
Location station in conclict with Local Spation
Plan Bruges
Conflict with Land Use Plan Harbour Area and
other local plans
Location station Spie is not allowed where it is
planned
Abbreviations GRUP and RUP (land use plan) are
not used correctly
Local construction plans missing
Extra power lines are not appreciated
Disadvantageous effects on the environment

o
p

4 Of which we take note
4 Positive, see 3i

2 Of which we take note

77 Has to be taken into account for land use plan

77 To be adapted

32 Of which we take note
32 See 3a,b
32 Boundary has to be adapted
32 Corrections needed
32 Legend is present
32 See 3g
32 See 3g

1 Positive
Of which we take note

1 negative

46 Is already provided
Positive, research on underground
46 connection
Positive, research on underground
46 connection
46 See 3a,b
46 See 74c

3 Positive
3 Positive
63 Of which we take note
63 See 3a,b
Positive, research on underground
63 connection
Positive, research on underground
63 connection
46 Of which we take note

3 Clarification needed

3 Positive, see 3p

3 Positive, see 1b and 3n,o

3 Positive, see 3n
3 Positive

3i

3g
3g

3a,b

3e
3 a, b and c + 3n,o +
16 a

3a,b
74c

3a,b

3p

1b and 3n,o

3n
16a and 37 a,b

Urban regulations were adapted

Adaptations were made
Adaptations were made

Horta is not a part of this Land Use Plan

Station will be planted in a way that further
development of De Spie is possible
Was replaced in the reports by the
expression 'gewestelijk RUP'
Only relevant local plans were included

Was included
Was clarified in the report

Civilian

Civilians (33 signatories)

Civilian (inhabitant Stationswijk)

Civilian (near Stevin)
Civilian

B671

B74

B662

B22
B23

Civilian

B67 B79

B667
B668 and
Civilians (expropriated)
B670

B143

B141/14
2
Civilians (farm)

Bond Beter Leefmilieu

B7

Uncertainty about Health risks
No zone indicated where habitation prohibited
Uncertainty about expropriation
Research on underground connection
Underground connection was not analysed
Attention for area 'De fonteintjes'
Attention for area Oudemaarspolder
Construction works not welcome in Strandwijk
Visual impact, noise disturbance and health risk
Buffer not large enough
Location station Stevin
Location station Stevin
Noise disturbance
Health risk EMF
Location station Stevin
Research on underground connection
Location station Stevin
Location station Stevin
Buffer not large enough
Location station Stevin
Health risk, magnetic field, noise and visual
impact
Alternative through the transport zone

c
d
e
f
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
a
b
c

a
b
c
d
a

a
b
c
d
a

Civilians are expropriated
Research on alternative tracing necessary
Research on underground connection
Will bring this case to court
Reports to complex for civilians

Disagree with Land Use Plan
Depreciation property
Touristic disadvantage
Research on underground connection
Location station Stevin

Bundling and standstill principle

b

d
e

Attention for Oudemaarspolder
Supports developments

c
a

13 Of which we take note
13 negative, technical very difficult
13 negative, technical very difficult
13 Of which we take note
14 Of which we take note

11 Of which we take note
11 See 74c
11 Positive
11 Positive
12 Positive

10 Positive
10 Positive

7 Positive
7 Positive
7 Positive
8 Positive
8 Positive
8 Positive
8 Positive
8 Positive
9 Positive
10 Positive
10 Positive
10 Positive

5 Positive, see 3 a,b
Positive, prohibition of construction and
5 expropriation plan needed
Positive, clarification of the expropriation
5 plan needed
Positive, research on underground
5 connection
6 Positive, see 3 a,b and 5 f
6 Positive, see 3i
6 Positive, see 3e
7 Of which we take note

5 Positive

4 Positive, see 3e
5 Of which we take note

74 c
1 a,b and 5f
1 a,b and 5f
1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c
1b, 3a,b,c
1b, 3a,b,c
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f

3a,b and 5f
3i
3e

3 a,b

3e

Standstill principle was respected and
bundling is only omitted to spare residential
areas
No causal link between health issues and
EMF+ compensation possible
Prohibition of construction is too expensive
and out of proportion

Repair of the landscape included

Civilian
Civilian (near Stevin)

B647
B78

B83

Business Guilds Damme, Brugge and
Zuienkerke

B81 B82 Civilians (inhabitants)

Port of Zeebrugge

B75

B70 tem
B73
B612 tem
B616
Project developer

Expropriation plan incomplete
Health risk and visual impact
Construction works not welcome in Strandwijk
Visual impact and noise disturbance
Health risk
Depreciation property
Attention for nature areas

e
a
a
b
c
d
e

Building heigth limitation not realistic
Very large impact on the landscape
A lot of uncertainties in the plans
Alternative tracing not examined well
Conclusions and decisions without motivations
Impact on agriculture underestimated

a
b
c
d
e
f

a
b
c
d

Info sessions insufficient + reports too complex
Global inconvenience of power lines
bundling
Extra inconveniences and risks

Expropriation of public domain not possible

d

c

a
b

Military domain not correct in planning context
Development possibilities for the harbour are
not taken into account
Sound isolation and buffering are important
Protective construction for cables underneath
canal necessary

Land Use Plan in conflict with local development
plans

Location station Stevin
Visual impact station
Visual impact hoogspanningskabel
Noise disturbance
Health, EMF
Bird mortality
Depreciation property
No communication for owners second residence
(common in coastal area)

b

a

i

b
c
d
e
f
g
h
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
74c

20 Research impact of EMF on agriculture

20 Positive

20 Positive
20 Positive
Such details are only important in the
20 procedure for the permits
20 Positive

19 Positive
19 Positive
19 Positive
19 Positive

Positive, clarification of the expropriation
16 plan needed
Positive, clarification of the expropriation
16 plan needed
17 Positive
18 Of which we take note
18 Positive
18 Positive
18 See 74c
18 Positive

16 Another location would be better

5f

5b and 5f

3g
5b and 5f

3e
3e
3e

1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
74c
1b, 3a,b,c and 5f

5e
1b, 3a,b,c and 5f

5e

3c

15 Of which we take note
1b
New zoning for area of community and public
15 utilities
negative, no space left for other
16 developments
3c,n,o
16 negative
16a

Info session hopefully lead to a better
14 understanding
14 Positive
14 Positive
14 Positive
14 Positive
14 Positive
14 See 74c
There was an info session and reports were
14 available for the public

Research does not effect the land use plan, in
foreign studies no causal effect was found

Public domain has to be in the expropriation
plan because they have to be availble

Details of the implementation and
construction are not part of this plan

Advice Vlacoro is followed, space left is used
for mitigating measures

B80
B77
B38
B62

Civilian
Civilian
Civilian (inhabitant)
Civilian (inhabitant)

B955 B63 Civilian

B1699

Civilians

B6

Military domain not correct in planning context

l

a
b

c
d

b

a

Military domain not correct in planning context
Difficult situation for some streets
Location station Stevin + underground
connection
Location station Stevin
Location station Stevin
Concerns inhabitants not taken into account
Alternative tracing not examined well

Location station Stevin
Harmony between quality of life and exploitation
harbour

Health risk
Leucemia with children
Visual impact
Noise disturbance
Interruption of green zones
Touristic disadvantage
Bird mortality
Abscence of a green buffer
Depreciation property
Unsolved case of damage

Military domain not correct in planning context
Implantation betweet 2 residential areas
Visual impact
Noise disturbance
Interruption of green zones
Touristic disadvantage
Bird mortality
Health risks
Alternativ through transport zone

c
d
e
f
g
h
i
j
k

b

Safety measures
Information about the exact locations
Special provisions
Location station Stevin
Why isn't the green energy used for the
habitation in Zeebrugge?

Favorable under conditions

b
c
d
a

g
a

Civilians [B9] - [B21], [B24] - [B37], [B40] -.
[B61], [B85] - [B136], [B147] - [B611], [B623]
- [B635], [B663], [B666], [B919] - [B926],
[B1696], [B1697], [B952] and one late [B669] a
b
c
d
e
f
g
h
Civilian
a
b

Interconnector via Fluxys nv

B673

26 Positive
27 Positive
28 Positive
29 Info session was organised
29 Positive

25 Positive
25 Positive

25 Positive

25 Positive

23 Positive
23 Positive
23 Positive
23 Positive
23 Positive
23 Positive
23 Positive
23 Positive
24 See 3e
24 No statement possible

22 Positive

22 Positive
22 Positive
22 Positive
22 Positive
22 Positive
22 Positive
22 Positive
22 Positive
22 Positive

22 Positive

21 Of which we take note
21 Of which we take note
21 Of which we take note
22 Positive

20 See 74c
21 Of which we take note

1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
3e

1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f

74c
Safety measures have to be respected during
the construction

Civilians (expropriated)

Council for Cultural Patrimony
Actioncommittee radiation free landscape
B3 B4 B8 Vivenkapelle

B953

B619

B63 B76
B620
B621
B622
B665
Civilian (inhabitant)

Stevin line is not 'a communal and public uitility'
Urban carte blanche, incomprehensible
Conflict with local development plan
Buffer not large enough
Uncertainty about noise screen
Too close to residential areas
Military domain not correct in planning context
Residential zones disrupted
Against location of underground connection
Line too close to house (EMF)
Bundling in the north
Bundling in the east
Bundling sooner along the line
Underground connection
Need of the project was not proven
Energy shortage is not a valid argument for the
project
SEA incomplete + participation too late
Alternative tracing not examined well
Research on underground connection
Tracing has to examined more on nuisance
bundling
EMF
Noise disturbance
Ionized particulate matter
Leucemia with children
Safety risk near stations

j
k
l
m
n
o
p
q
a
b
c
d
e

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Lack of participation
Location station Stevin
quality of life
Noise disturbance
Stationswijk yet again effected
Umbrella organisation needed
Visual impact and touristic disadvantage
Research on underground connection
EMF

Health risk

a
b
c
d
e
f
g
h
i

c

36 See 34a
36 Positive
36 Positive
36 Positive
36 Positive
36 Positive
36 Positive
36 Positive
36 Positive
36 Positive
36 No advice

36 Of which we take note

30 Positive
30 Positive
31 Of which we take note
Positive, research on the technical feasibility
31 of alternative routings
Positive, research on the technical feasibility
31 of alternative routings
Positive, research on the technical feasibility
31 of alternative routings
Positive, research on the technical feasibility
31 of alternative routings
35 See 34a

30 Positive
30 Positive
30 Positive
30 Positive
30 Positive
30 Positive

30 Info session and public consultation
30 Positive
30 Positive
30 Positive
30 Positive
30 Positive
30 Positive
30 Positive
30 Positive

29 Positive

34a
3a,b 5b,f and 34a
3a,b 5b,f and 34a
3a,b 5b,f and 34a
3a,b 5b,f and 34a
3a,b 5b,f and 34a
3a,b 5b,f and 34a
3a,b 5b,f and 34a
3a,b 5b,f and 34a
3a,b 5b,f and 34a

3a,b

5b and 74c
34a

5b and 74c

5b and 74c

5b and 74c

1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f
1b, 3a,b,c and 5f

1b, 3a,b,c and 5f

Not inside of the 0,4 microT-contour

Civilians (inhabitants + farmer)

Civilian (inhabitant)
Civilian

Civilian

B144

B618
B958

B84

B1 B927 Civilian
B137
Civilians (inhabitants)

Civilians (inhabitants)

B140

Visual impact
Depreciation property
Underground connection
Line over property
Line over strawberry fields
Research on alternatives is not done well
Underground connection
Violation of Principle of equality considering
underground connection
Leucemia with children
Line over greenhouses, risk
Too close to house
Impact on heritage
Open space disrupted

Attention for Fort Raepschot
Open space disrupted
Suggestion alternative tracing
Violation of duration public consultation
Violation of Precautionary principle, principle of
care and Principle of equality
Report is incomplete considering the SEA
Underground connection not examined well
Land Use Plan differst from the SEA

e
f
g
a
b
c
d

c
d
e
a

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

f
g

b
c
d
e

a
b

Stand-still principe not respected
Will go the council of state
Risk EMF, pollution, visual impact, change of
zoning and location stations
Too close to residential areas
Health risks not taken into accoutn
Leucemia with children
Health risk
Higher chance for brain tumors
Higher chance for asthma
Higher chance for Alzheimers and demention
Higher chance for breast cancer
Or precaution, or better research
Higher chance for cancer
Ionized particulate matter

Negative impact on space, landscape and nature
Precautionary principle

c
d

e
f
g

Conflict with urban plan Bruges
bundling with existing infrastructure

a
b

42 See 3a,b and 34a
43 Of which we take note
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a

41 See 34a
41 Of which we take note

41 Has to be examined more in detail
41 See 3a,b 5b 5f and 34a
41 Check if any data is missing
41 Check if any data is missing

40 See 34a
40 See 34a
40 See 34a
41 Of which we take note

38 See 74c
38 See 74c
38 See 74c
39 See 34a
40 Of which we take note
40 See 34a

37 See 34a
37 See 3a,b
Research on alternative routings +
37 enlargement of the distances
37 See 74c
37 See 5f
38 Of which we take note
38 See 3a,b 5b 5f and 34a
38 See 3a,b 5b 5f and 34a
38 See 3a,b 5b 5f and 34a

37 See 3s
37 See 3a,b and 5b

3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a

3a,b and 34a

34a

3a,b 5b 5f and 34a

34a
34a
34a

34a

74c
74c
74c
34a

3a,b 5b 5f and 34a
3a,b 5b 5f and 34a
3a,b 5b 5f and 34a

5c
74c
5f

34a
3a,b

3s
3a,b and 5b

10 km reduction by demolition of old 150 kv
power line

Adapted in the report

Principle of equality not violated

It is not in the inventory of architectural
heritage + the proposed alternative tracing is
closer to another protected building but it
will be investigated

Civilian (inhabitant)

B66

B64 B65 BCivilians

Fluxys nv

B674

fiber optic cables Fluxys near power line Stevin
Installations Fluxys involved
Safety measures
Adding plans of natural gas pipeline
infrastructure
Concerns about servitudes
Underground connection or compensation
Landscape damaged
Principle of equality was violated
Compensation possible?
Depreciation property
quality of life and safety residential areas
Health risk
Underground connection healthier
Precautionary principle
Safety and health not guaranteed
Alternative tracing not examined well
Research on underground connection
More information for inhabitants needed
Visual impact
Depreciation property
Referentions not correct
A power line can not be situated in a reservation
zone

j
k
l
m
n
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

i

Precautionary principle
Open space disrupted
Noise disturbance
Landscape damaged
Location station Stevin
Alternative tracing not examined well
Principle of equality
Surrounding not taken into account
Depreciation property
Favorable under conditions
Deduplication existing line
Existing line is demolished
Crossing with new line
Crossing with underground connection
Installations Fluxys near station
Location of pylons
fiber optic cables Fluxys near Stevin station
Interconnector near underground connection on
beach Zeebrugge

l
m
n
o
p
q
r
s
t
a
b
c
d
e
f
g
h

47 See 74c

47 Better and faster communication to the public
47 See 46 c,d

44 Of which we take note
44 Of which we take note
Safety measures and regulations are
44 transmitted
Safety measures and regulations are
44 transmitted
Safety measures and regulations are
44 transmitted
45 See 3a,b and 34a
45 See 3a,b and 34a
45 See 3a,b and 34a
45 See 74c
45 See 74c
47 See 3a,b
47 See 3a,b
47 See 3a,b
47 See 3a,b
47 See 3a,b
47 See 3a,b
47 See 46 c,d
47 See 46 c,d
47 Positive, see 46 c,d

44 Of which we take note

43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 3a,b and 34a
43 See 74c
44 Of which we take note
44 Of which we take note
44 Of which we take note
44 Of which we take note
44 Of which we take note
44 Of which we take note
44 Of which we take note
44 Of which we take note

74c

3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
74c
74c
3a,b
3a,b
3a,b
3a,b
3a,b
3a,b

3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
3a,b and 34a
74c

This is not a problem for the implementation

Civilian

Civilian

Civilian

Board of Mayor and Aldermen Sint-Laureins

Civilians

B138

B145

B146

B617

B660

d
a
b
c
d

a
b
c

Unfavorable
Open space disrupted
bundling does have disadvantages
Why isn't the tracing of the existing line used for
the new one
No informatie received
Loss of income
Fragmentation agricultural areas
Lost space underneath pylons

Choice of tracing not motivated
Principle of equality

b
c

a

f
g
a
b
c
d
e
f
g

z
a
b
c
d
e

y

x

n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

Sustainability
Flemish region made negative advice on the land
use plan
Underground connection
Principle of equality
Open space disrupted
Noise disturbance
Already lots of plans nearby
Maldegem-north heavily effected
Health animals
Sustainability
orchard damaged
In the Netherlands this line would go
underground
Renovation works are not allowed, a power line
is. Logical?
Duration public consultation violated (with 1
day)
Devaluation agricultural properties
Visual impact
Uncertainty about EMF
Noise disturbance
Building heigth limitation not realistic
Questions during info sessions were not
answered
Research on underground connection
Public health
Principle of equality
Visual impact
Adds recommendations
Underground connection
Alternative south of the plans
Compensation possible?
Duration public consultation violated (with 1
day)

m

51 Of which we take note
52 Will pass this to the developer/organiser
52 See 74c
52 See 46c,
52 See 74c

51 Of which we take note
51 Of which we take note
51 Of which we take note

50 See 46 c,d
50 See 46 c,d

50 See 62b

48 Will pass this to the developer/organiser
48 See 46c,d
49 See 3a,b and 46c,d
49 See 3a,b and 46c,d
49 See 3a,b and 46c,d
49 See 3a,b and 46c,d
49 See 3a,b and 46c,d
49 See 3a,b and 46c,d
49 See 74c

47 See 3a,b 46 c,d and 74c
48 See 74c
48 See 46c,d
48 See 3a,b
48 See 3a,b
48 See 3g

47 See 3a,b 46 c,d and 74c

47 See 3a,b 46 c,d and 74c

47 See remarks of Elia
47 See 46 c,d
47 See 46 c,d
47 Positive
47 See 3a,b 46 c,d and 74c
47 See 3a,b 46 c,d and 74c
47 See 3a,b 46 c,d and 74c
47 See 3a,b 46 c,d and 74c
47 See 3a,b 46 c,d and 74c
47 See 3a,b 46 c,d and 74c

47 Of which we take note

74c
46c
74c

46c,d

46c,d
46c,d
46c,d

46c,d
46c,d

62b

46c,d
3a,b and 46c,d
3a,b and 46c,d
3a,b and 46c,d
3a,b and 46c,d
3a,b and 46c,d
3a,b and 46c,d

74c
46c,d
3a,b
3a,b
3g

3a,b 46 c,d and 74c

3a,b 46 c,d and 74c

3a,b 46 c,d and 74c

3a,b 46 c,d and 74c
3a,b 46 c,d and 74c
3a,b 46 c,d and 74c
3a,b 46 c,d and 74c
3a,b 46 c,d and 74c
3a,b 46 c,d and 74c

The choses tracing got the best
environmental score

Bundling and limiting the number of effected
houses are top priority

This objection is submitted on time so the
public consultation worked

Civilians

Petition with 302 signatories

Holiday House 'De Smokkelaar'

Civilian (farmer)
Civilian

Civilian

Civilian

Civilians (late)

Civilians

B672

B693

B918

B928
B1698

B675

B659

B954

B2

Location of pylons
Against the project
Health risk
Open space disrupted
Noise disturbance
Landscape damaged
Disadvantage for agriculture
SEA incomplete
Vegetation and animal health
Depreciation property
Against the project
Precautionary principle
Against the project
Visual impact
Noise disturbance
EMF
Depreciation property
Concerns about implementation
Landscape damaged
Compensation possible?
Too little info about timing
No informatie received
Duration public consultation violated (with 1
day)
EMF
Need of the project was not proven
Research on underground connection
Psychological consequences not researched
Above ground is not always safer
Maldegem-north heavily effected
Global objection
Noise disturbance
Health
Alternative tracing not examined well
Depreciation property
Information too late (10th of november)
Already power line nearby
Global objection
Noise disturbance
Risk for accidents and radiation
Depreciation property

g
a
b
c
d
e
f
g
h
i
a
b
a
b
c
d
e
f
g
h

c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
a
b
a
b
c
d

a
b

Depreciation property
Landscape damaged

e
f

58 Of which we take note
58 See 3a,b
Will pass this to the developer and the
58 Flemish government
Will pass this to the developer and the
58 Flemish government
58 See 3a,b
58 See 3a,b
58 See 46c,d
59 See 3a,b
59 See 3a,b
59 See 3a,b
59 See 46 c,d
59 See 74c
60 See 3a,b 5f and 74c
60 See 3a,b 5f and 74c
61 Of which we take note
61 See 3a,b 5f and 74c
61 See 3a,b 5f and 74c
61 See 3a,b 5f and 74c

52 Research on the feasibility of this suggestion
53 See 74c
53 See 3a,b
53 See 74c
53 See 74c
53 See 74c
53 See 76d
53 See 74c
53 Shares the same concerns
53 See 74c
54 See 46c,d
54 See 3a,b
55 Of which we take note
55 Positive
55 Positive
55 See 3a,b
55 See 74c
55 Integration needed
55 Positive
55 See 74c
56 Inform in time on duration and timing
57 Has to be checked and corrected

52 See 74c
52 See 46c,

3a,b 5f and 74c
3a,b 5f and 74c
3a,b 5f and 74c

3a,b 5f and 74c
3a,b 5f and 74c

46c,d
3a,b
3a,b
46c,d
3a,b
3a,b
3a,b
46c,d
74c

46c,d

3a,b

46c,d
74c

46c,d
46c,d
3a,b
74c

74c
46c,d
3a,b

74c
74c
74c
76d
74c

74c

74c
46c

There were made some small errors

Proposed alternative will be investigated +
location of the pylons is handled later in the
procedure

CD&V Zomergem

B642

Open VLD Zomergem

Civilian

B641

B644

B643
Civilian
B1693, B1Civilian

GEMINA Zomergem
Civilian

B650
B645

B651, B63Groen! Zomergem and others (late)

Boerenbond

B664

Uncertainty about compensations
Alternative tracing not examined well
Zomergem already effected
Alternative routes available
Visual impact landscape
Visual impact inhabitants
Objected earlier
Protection of the environment

e
a
b
c
d
e
f
g

a
b
c
d

e
a
b
c
d

c
d

a
b
c
a
b

h

c
d
e
f
g

Reports are too complex
Horta and Stevin should be integrated
Project Stevin should be one hold untill there is a
decision on Horta
Visual impact and Noise disturbance
Alternative routes available
Landscape is protected
Research on underground connection
Duration public consultation violated (with 1
day)
Location station Horta
Depreciation property
Research on underground connection
negative advice of Town of Zomergem
Zomergem already effected
Alternative routes available
Visual impact, Noise disturbance and
Depreciation property
Public health
Objections sent to ministers and Elia, without
answers
Noise disturbance
Public health
Research on underground connection
Depreciation property
Public health
Global objection
Need of the project was not proven
List of objections
Alternative tracing not examined well

A lot of uncertainties in the plans
Alternative tracing not examined well
Impact on agriculture underestimated

b
c
d

a
b

Depriviation of liberty
Underground connection or compensation
Building heigth limitation not realistic

e
f
a

69 See 3a and 63c,d
70 See 3a,b and 63c,d
70 See 3a,b and 63c,d
70 See 3a,b and 63c,d
70 See 74c
71 See 3a,b and 63c,d
72 See 3a,b 5b,f and 46c,d
72 See 3a,b 5b,f and 46c,d
72 See 3a,b 5b,f and 46c,d
72 See 3a,b 5b,f and 46c,d

69 See 3a and 63c,d
69 See 3a,b

66 See 58a
67 See 63c,d
68 See 3a, 63c,d and 74c
68 See 3a, 63c,d and 74c
68 See 3a, 63c,d and 74c
69 Of which we take note
69 See 3a and 63c,d

66 See 63c,d
66 See 63c,d
66 See 63c,d
66 See 63c,d
66 See 63c,d

64 See 74c
65 Of which we take note
65 Of which we take note
65 See 3a,b and 663c,d
65 See 3a,b and 663c,d
65 See 3a,b and 663c,d
65 See 3a,b and 663c,d
65 See 3a,b and 663c,d
Info sessions with experts, communication
66 has to be faster and better
66 See 63c,d

61 See 3a,b 5f and 74c
61 See 3a,b 5f and 74c
64 See 3a
Not possible to handle all details in the
64 reports
64 See 5b, 46c,d and 63cd
64 Consult SEA for impact on agriculture

3a,b and 63c,d
3a,b 5b,f and 46c,d
3a,b 5b,f and 46c,d
3a,b 5b,f and 46c,d
3a,b 5b,f and 46c,d

74c

3a and 63c,d
3a,b and 63c,d
3a,b and 63c,d
3a,b and 63c,d

3a and 63c,d
3a,b

3a and 63c,d

3a, 63c,d and 74c
3a, 63c,d and 74c
3a, 63c,d and 74c

58a
63c,d

63c,d
63c,d
63c,d
63c,d
63c,d

63c,d

3a,b and 663c,d
3a,b and 663c,d
3a,b and 663c,d
3a,b and 663c,d
3a,b and 663c,d

74c

5b, 46c,d and 63cd

3a,b 5f and 74c
3a,b 5f and 74c

This is not part of the Land Use Plan

Expropriation is always the last option, it
will be excluded of the report

Electrabel nv

Elia (clarifications)

Havenbestuur/MBZ nv

B139

B636

B661

Research on underground connection
Schipdonkkanaal is touristic attraction
Costs of alternatives not proven
Stevin on hold until necessary research

g
h
i
j

73 Research on the feasibility of this suggestion

e
In Europe there is no example of an underground
380kv connection, costs and risks are too high
Public domain can not be expropriated, harbour
wants certain conditions to be met

Small adjustment on the present plan

d

f

Elia suggests to make a compensation plan
Expropriation plan not always mentioned
because not relevant sometimes

c

75 See 5e

74 There do are examples in Europe

Of which we take note, stakeholders have to
74 informed earlier
Many questions about compensations + more
information about their implementation and
74 legal background
opmerkingen bij toelichtingsnota waar nodig
74 aan te passen
Conversation between Elia and Waterways
74 and Sea nv needed

Compesation is negotionable

f

73 Research on the feasibility of this suggestion

Legally Elia does not have to pay compensation
for power lines above habitation or properties

Alternative tracing suggested

e

73 Research on the feasibility of this suggestion

b

Line above ground is better

d

73 Research on the feasibility of this suggestion

74 Of which we take note, see 3e

Alternative routes available

c

73 Research on the feasibility of this suggestion

Building heigth is legally restricted on 4 meters

Expropriation near central Herdersburg

b

73 Research on the feasibility of this suggestion

72 See 3a,b 5b,f and 46c,d
72 See 3a,b 5b,f and 46c,d

72 See 3a,b 5b,f and 46c,d
72 See 3a,b 5b,f and 46c,d

72 See 3a,b 5b,f and 46c,d

72 See 3a,b 5b,f and 46c,d

a

Objection against expropriation plan

a

f

Alternative tracing too easily eliminated
Chosen alternatives conflict often with existing
reglementations

e

5e

5c

3e

3a,b 5b,f and 46c,d
3a,b 5b,f and 46c,d

3a,b 5b,f and 46c,d
3a,b 5b,f and 46c,d

3a,b 5b,f and 46c,d

3a,b 5b,f and 46c,d

Expropriations for underground cables is
legally no longer the jurisdiction of Elia

Technical details are not part of the land use
plan

Building heigth limitation is necessary for
exploitation, safety and the tracing of the line

Was clarified in the report

Alternative routings are not feasible because
of different technical reasons

Details of the implementation and
construction are not part of this plan
No causal link between health issues and
EMF+ compensation possible
No causal link between health issues and
EMF+ compensation possible
The chosen location has the best score on
nature, landscape, agriculture and industry

Expropriation is always the last option, it
will be excluded of the report

Was considered but location station was kept

Costs are lower thant the benefits +
underground connection between
Vivenkapelle and Eeklo

ANNEX V: remarks during EIA
Organisation/administration
Sustainable Agricultural Development

Advice
/

Architectural Heritage Western Flanders

Favorable under conditions

Flemish Government
City of Bruges

Favorable under conditions
Unfavorable

Spatial Planning Western Flanders
Favorable
Department Mobility and Civil Engineering Favorable under conditions

Town of Sint-Laureins

Favorable under conditions

Port of Zeebrugge
Flemish Agency Health and Care

Flemish Environmental Company
Fluxys
Town of Zomergem

Reaction of
Unknown

Unknown

Inhabitant of Evendijk-West

Inhabitant of Damme

Inhabitant of Zeebrugge
Inhabitant of Brugge
Inhabitant of Zomergem

Favorable
Favorable
Unfavorable

Remarks
The need for a windmillpark is not demonstrated or proven
Unclear link with other energy projects nearby
Reallocation of areas under existing line after demolition
Concerns on the implementation
Uncertainty about effected properties
Landscape and visibility analysis necessary
Damage has to be avoided, limited, repaired and compensated
Does not agree with the SEA
Link with NEMO and offshore junctions necessary
Location station Stevin
Location station De Spie
Construction in open trench not desirable
Type of pylons
Link with other energy projects
Errors in planning context
Attentian for Habitat Directive and impact on nature
Concerns on the implementation
Planning context incomplete in the report
Alternative tracing possible
Buffer has to be larger
Uncertainty about the landing of the line at the coast
None
Link with SHIP-project necessary
Link with NEMO necessary
Errors in planning context
Cummulating effect of bundling
No description of norms on EMF
Migration routes of birds
Station Blondeellaan
Link with Schipdonkkanaal
Type of pylons
Effect EMF
Cummulating effect of bundling
Psychosomatic effect
None
Concerns on the implementation
Visual impact
Noise disturbance
Health risk
Depreciation property
Underground connection possible
Objections
Health risk EMF
Visual impact
Buffer has to be larger
Psycological effect
Maps and figures absent in reports
Noise disturbance
Nuisance by construction
Cummulating effect of bundling
Quality of life
Health risk EMF
Depreciation property
Type of pylons
Alternative tracing possible
Location Station
Height of the station
Contingency plan neccesary for station
Buffer has to be larger
Water assessment necessary
Location station Stevin
There is no regional vision
Adaptation of the tracing of the line
Visual impact
Landscape damaged

Inhabitant (Council of State)
Inhabitant of Maldegem

TMVW
Inhabitant of Maldegem

Inhabitant of Zomergem

Inhabitant

Farmers

Noise disturbance
Health risk EMF
Bird Directive Area was spared, habitation was not
Principle of Equality
Depreciation property
Safety risk
Ecomical considerations were made too early
Underground connection possible
Type of pylons
Safety risk
Reports too technical and complex
A visualisation would be usefull
Type of pylons
Duration of the construction
Concerns on the implementation
Underground connection possible
Noise disturbance
More research on the effects of noise necessary
Safety risk
Concerns on the implementation
Reports too technical and complex
Ionized particulate matter
Health risk
Safety risk
Psycological effect
The demolition of an existing line is not an advantage for
people under the new one
Underground connection possible
Depreciation property
More research on alternative tracing necessary
Advice of Vlacore not taken into account
Landscape damaged
Visual impact
Link with Horta necessary
Cummulating effect of bundling
Visual impact
Health risk EMF
Depreciation property
Compensation possible?
Expropriation possible?
Location pylons
Compensation possible?

ANNEX VI: remarks during the Building permit procedure
Organisation/administratioAdvice
Town of Zomergem
Unfavorable
Town of Blankenberge
Favorable
City of Bruges
Unfavorable
Reaction of
Inhabitant of Zomergem

Inhabitant of Zomergem

Inhabitant of Maldegem
Inhabitant of Maldegem
Inhabitant of Maldegem
Inhabitant of Maldegem

Inhabitant of Maldegem

Inhabitant of Maldegem

Remarks

Objection / remark
Reports are too complex
Project Horta was not integrated
No landscape and visability analysis
Visual impact
Noise disturbance
Health risk
Depreciation property
Alternative tracings possible
Visual impact
Landscape damaged
Noise disturbance
Health risk EMF
Bird Directive Area was spared, habitation was not
Principle of equality
Depreciation property
Safety risk
Ecomical considerations were made too early
Underground connection possible
Duration public consultation too short
Conflict with reservation area Schipdonkkanaal
Visual impact
Health risk EMF
Advice Vlacoro was not taken into account
Global objection
Depreciation property
Depreciation property
Agricultural activities made impossible
Change the tracing of the line
Underground connection possible
Visual impact
Noise disturbance
Health risk EMF
Depreciation property
Execution of the project
Exploitation of holiday house impossible
Landscape damaged
Health risk EMF
Noise disturbance

Inhabitant of Eeklo

Inhabitant of Sint-Laureins
11 Inhabitant of Bruges

Safety risk
Research on alternative tracings necessary
Underground connection possible
Visual impact
Depreciation property
Health risk EMF
Agricultural activities made impossible
Safety risk
Depreciation property
Health risk EMF
Depreciation property
Objections were not available to be analysed by BBL

ANNEX VII: remarks during the Environmental permits procedures
Organisation/administratio Advice

Remarks

Reaction of
10 civilians

Objection / remark
Unknown

