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Hoogspanningslijnproject Ventilus
Alternatief tracé in Noord-Frankrijk

-

Bezorgdheden West-Vlaamse burgemeesters

-

Het Ventilus-project, inzonderheid de realisatie van de missing hoogspanningslink tussen
Brugge en Izegem, blijft de gemoederen in West-Vlaanderen verhitten.
De minister oordeelde omwille van de bezorgdheden die tijdens de publieke consultatie
naar voren kwamen dat er in de eerste plaats een dubbelcheck diende te gebeuren over
de technisch haalbare alternatieven. Maar liefst 16 burgemeesters uit de regio Midwest die
het rapport van de technische werkgroep die zich hierover buigt reeds konden inkijken,
roepen echter in een persbericht de Vlaamse Regering dringend op om nog extra tijd te
maken voor verder onderzoek naar alternatieve tracés. Zij pleiten ervoor om extra kennis
te verwerven over een mogelijk gebruik van gelijkstroom in het Ventilus-project.
Gelijkstroom kan namelijk makkelijker ondergronds vervoerd worden. Collega Bart Dochy,
voorzitter van de cluster ‘Milieu Midwest’, heeft ook “twijfels over de onafhankelijkheid”
van het rapport van de technische werkgroep.
In het kader hiervan is het mogelijk interessant te vermelden dat Frankrijk op korte termijn
de bouw van een offshore windmolenpark voor de regio Duinkerke plant. Het Belgische
380 kV-hoogspanningsnet wordt op dit ogenblik al deels vermaasd via onder meer NoordFrankrijk. Een 380 kV-net op Frans grondgebied langs bijna de volledige lengte van de
Frans-Waalse grens zorgt voor een vermazing. Indien men een onderzeese
gelijkstroomverbinding tussen het offshore windmolenpark Zeebrugge naar het geplande
offshore windmolenpark Duinkerke zou kunnen realiseren, met vervolgens aansluiting op
het Noord-Franse hoogspanningsnet tussen de regio Duinkerke en de regio Roubaix, zou
men eventueel twee vliegen in één klap kunnen vangen.
De voordelen van een dergelijk tracé zijn namelijk tweeledig. Enerzijds wordt er met een
minimum aan kosten en een minimale milieu-impact een volledige 380 kVhoogspanningsontsluiting van de regio West-Vlaanderen verkregen. Anderzijds zorgt de
verbinding van deze offshorewindmolenparken voor zowel de Noord-Franse regio als voor
Vlaanderen voor een betere stroomvoorzieningszekerheid.
1.

Heeft de minister kennisgenomen van de oproep van de West-Vlaamse burgemeesters
om in meer tijd te voorzien voor verder onderzoek naar alternatieve tracés? Wat is
haar reactie erop?

2.

Wat is het standpunt van de minister met betrekking tot een mogelijke alternatieve
vermazing via Duinkerke en de Noord-Franse regio? Werd deze piste reeds besproken?

Zo ja, wat waren dan de bezwaren ertegen? Zo niet, zal de minister deze piste verder
laten onderzoeken?
3.

Is de minister van plan om de mogelijkheid van dit alternatieve tracé, in samenspraak
met het federale niveau, voor bespreking voor te leggen aan haar bevoegde Franse
collega?
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ANTWOORD
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van CARMEN RYHEUL

1. Ik heb inderdaad kennisgenomen van de vraag van de burgemeesters om in meer tijd
te voorzien voor verder onderzoek naar alternatieve tracés. In deze vraag werd
opgemerkt dat het planteam de alternatieve voorstellen inzake gelijkstroom van de
actiecomités niet vooraf aan de experten heeft bezorgd. Deze opmerking is correct,
maar moet in de juiste context worden geplaatst. Het was uitdrukkelijk niet de
bedoeling om alle suggesties in verband met de technologie apart voor te leggen aan
de experten. Het opzet van de oefening was om na te gaan of het mogelijk is om
Ventilus ondergronds aan te leggen in gelijkstroom of wisselstroom door de meest
eenvoudige denkbare variant waarbij aan alle doelstellingen wordt voldaan, te
bestuderen.
Ongeacht deze werkwijze werd op de stakeholdersgroep toch besloten om de
voorstellen van de actiecomités door de experten te bekijken en te beoordelen. Ik
begrijp dat het resultaat van deze oefening niet overeenkomt met de verwachtingen
die sommigen daarbij hadden. Gelet op de vraag van de burgemeesters en geuite
bekommernis, heb ik aan mijn administratie gevraagd om zorgvuldig de voorstellen
van de actiecomités te omschrijven en toe te lichten hoe ze de beoordeling door de
experten hebben begrepen. Omdat ik de bekommernissen van de burgemeesters heel
ernstig neem, heb ik ook gevraagd om deze nota nog eens ter controle aan de experten
voor te leggen. Alle experten bevestigden de correctheid van deze nota en concluderen
dat binnen de doelstellingen van Ventilus de voorstellen van de actiecomités niet tot
een andere conclusie over de technologiekeuze kunnen leiden.
Mijn administratie verzekert mij verder dat alle tijd die nodig is, zal worden genomen
om alle relevante alternatieven te onderzoeken en te beoordelen. Daarbij is het
uiteraard zo dat iedere relevante technologie slechts in aanmerking genomen kan
worden en beoordeeld kan worden in de wetenschappelijke en technische stand van de
kennis die voorhanden is op het ogenblik van de opmaak van het GRUP. De
alternatieven inzake gelijkstroom, zoals alle andere alternatieven, zullen dan ook
bekeken worden rekening houdend met hun technische mogelijkheden en beperkingen
zoals deze gekend zijn tijdens het huidige planproces.
2. Het alternatief om een mogelijke alternatieve vermazing via Duinkerke en de NoordFranse regio te realiseren, werd, net zoals nog andere alternatieven, ingesproken
tijdens de participatieperiode. Alle redelijke opmerkingen die werden ingesproken
zullen worden onderzocht, zoals voorzien in de decretaal vastgestelde procedure voor
de opmaak van het RUP. Het resultaat zal terug te vinden zijn in de scopingnota en de
bijhorende antwoordnota. Ik kan over dit mogelijk alternatief of over andere
alternatieven op dit moment nog geen uitspraak doen.
3. Zoals in vraag 2 gesteld kan ik op dit moment geen uitspraak doen over bepaalde
alternatieven. Indien voor een bepaald alternatief overleg nodig is met een ander
bestuursniveau dan zal ik dit uiteraard opnemen.

