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1. CONTEXT 

 
 

Het DG Energie van de FOD Economie heeft op 26 mei 2009 het adviescomité SEA om advies 
gevraagd in het kader van de uitwerking van de ‘Studie over de perspectieven van 
elektriciteitsbevoorrading, verder Prospectieve Studie Elektriciteit (PSE)1 genoemd.  
 
Alvorens de studie wordt goedgekeurd2, moet ze het voorwerp uitmaken van een 
milieueffectbeoordeling, rekening houdende met volgende doelstellingen: 
 

• Voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau (behoud, bescherming en verbetering 
van de kwaliteit van het milieu); 

• Bijdragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling 
van plannen en programma's; 

• Het voorzorgsprincipe in aanmerking nemen; 
• Bevorderen van duurzame ontwikkeling. 

 
 
Overeenkomstig artikel 10, §2, van de wet van 13/02/2006 heeft het Adviescomité SEA zich 
op 11 maart 2009 uitgesproken over het ontwerpregister dat als referentiekader dienst deed om 
de milieueffectbeoordeling van de PSE uit te voeren.  
 
Overeenkomstig artikel 12 van diezelfde wet strekt dit advies ertoe: 
 

-enerzijds de relevantie en de kwaliteit van de inhoud van het milieueffectenrapport te 
onderzoeken, rekening houdend met de doelstellingen van de SEA-wet; 
 
-anderzijds te bepalen of de uitvoering van het plan aanzienlijke grensoverschrijdende 
effecten kan hebben op het milieu. 

 
Zoals de wet voorschrijft wordt het advies binnen zestig dagen na ontvangst van het verzoek 
bezorgd, dit is 25 juli 2009.  
 
 
Inhoudsopgave van het advies (punt 2) 
 

 Advies van het Comité 
 
            2.1 Algemene beoordeling  

2.2 Analyse van de vastgestelde beperkingen en impact op de SMB  
            2.3 Algemene technische opmerkingen 
            2.4 Bijzondere technische opmerkingen (thematische fiches) 
            2.5 Opmerkingen over de vorm/presentatie 
            2.6 Grensoverschrijdende effecten 

                                                
1 De verplichting een PSE uit te werken, is vastgelegd in artikel 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij de wet van 1 juni 2005. 
2 Artikel 6, §1, 1° streepje van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in 
verband met het milieu. 
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2. ADVIES 
 
 

2.1 ALGEMENE BEOORDELING  
 

 
 

[1]  Het Comité waardeert de inspanningen van het DG Energie met het oog op de goede 
uitvoering van de Milieueffectbeoordelingsprocedure, in het bijzonder wat betreft de 
kwaliteit en de frequentie van de contacten die er met het Comité en diens secretariaat 
zijn geweest.  

 
 

[2]  Het Comité betreurt echter dat de strategische milieueffectbeoordeling (SMB) door 
een aantal grote beperkingen wordt gekenmerkt, waardoor deze onvolledig is. Die 
beperkingen, die een grote invloed hebben op de beoordeling van de verschillende in 
de SMB opgenomen milieuthema’s, zouden verband houden met het specifieke en te 
beperkte kader van de Prospectieve Studie Elektriciteit (PSE).  

 
 

[3] Het Comité is van oordeel dat de SMB door die beperkingen de beleidsmakers niet 
alle relevante informatie bezorgt die nodig is om de milieueffecten van een eventuele 
wijziging van het elektriciteitspark in te schatten en te beoordelen.  

 
 
[4] Het Comité wil de kwaliteit van een aantal analyses in het milieueffectenrapport 

onderstrepen. Verschillende van die analyses leiden er immers toe dat mogelijke 
milieueffecten kunnen worden bepaald die afhankelijk  zullen zijn van de toekomstige 
lokalisatie van infrastructuren, met inbegrip van productie-eenheden (aangezien dit 
gegeven niet in de PSE wordt onderzocht). Het Comité is van oordeel dat die 
informatie, ook al is deze algemeen, daadwerkelijk belangrijk is en nuttig kan zijn bij 
het onderzoeken van toekomstige vergunningsaanvragen voor de inplanting van 
infrastructuren m.b.t. het elektriciteitspark.      
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2.2. ANALYSE VAN DE VASTGESTELDE BEPERKINGEN EN IMP ACT OP DE 
SMB  
 
 
De belangrijkste beperkingen in het milieueffectenrapport en de gevolgen ervan op de 
strategische milieubeoordeling zijn:  
 

[5] De tijdshorizon is te kort om de impact op klimaat/lucht goed te kunnen 
beoordelen  
 
Hoewel de geplande investeringen een levensduur hebben van ruim meer dan 30 jaar, 
beperkt de studie zich tot 2020. Daardoor is het absoluut onmogelijk een aantal 
gevolgen, voornamelijk m.b.t. thema’s 4 en 5 (klimaat en lucht) te beoordelen.  
 
Wat het klimaat betreft, heeft de Europese Commissie zich uitgesproken voor een 
wereldwijde temperatuurstijging van gemiddeld maximaal +2°C om zo de risico’s op 
een klimaatverandering te beperken. Volgens de werkzaamheden van het IPCC moet 
deze doelstelling zich vertalen in een wereldwijde emissievermindering met 50% in 
2050 vergeleken met 1990, wat voor dezelfde periode in de industrielanden tot een 
vermindering met 80 à 95% zou kunnen leiden. Het Comité stelt vast dat de SMB niet 
in staat is zich uit te spreken over de verenigbaarheid van de naleving van deze 
doelstellingen met het voorgestelde elektriciteitspark.  
 
Wat de luchtvervuiling betreft, pleit de Europese Unie, in het bijzonder in het kader 
van de werkzaamheden van het Verdrag van Göteborg betreffende 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand3, voor een benadering op 
lange termijn. In overeenstemming met de klimaatdoelstellingen bereidt ze 
reductiedoelstellingen voor vervuilende stoffen voor tegen 2020, 2030 en 2050. De 
SMB neemt die doelstellingen echter niet op en waarborgt daardoor de samenhang 
niet met de Europese strategie die dienaangaande wordt ontwikkeld.  

 
[6] Methodologische benadering: de vergelijking van de verschillende scenario’s ten 

opzichte van elkaar en ten opzichte van het referentiescenario, is niet altijd 
adequaat  

 
Het Comité is van oordeel dat de voorgestelde methodologische aanpak weinig 
adequaat is: “de milieueffecten worden bepaald voor de verschillende scenario’s en 
vergeleken ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het referentiescenario” (p.47, 
punt 7).  

 
Enerzijds zijn de beschouwde scenario’s weinig relevant omdat ze geen rekening 
houden met de doelstellingen waartoe werd beslist of die werden aangekondigd, en 
omdat ze niet voldoende toekomstgericht zijn.4  
 
Anderzijds houdt deze benadering geen rekening met het feit dat de huidige toestand 
van het milieu, in bepaalde opzichten, al niet bevredigend is (cfr. luchtvervuiling) en 

                                                
3 Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging over lange afstand.  
4 cfr. De doelstellingen van het energie/klimaatpakket tegen 2050 worden in het referentiescenario niet in aanmerking 
genomen.  
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dat de elektriciteitssector moet kunnen meewerken aan het verbeteren van de 
milieukwaliteit (ze draagt immers minstens voor een deel bij tot de 
milieuverloedering. De voorgestelde methodologie bevredigt het Comité dus niet 
omdat deze op een vergelijking berust ten opzichte van een huidige milieutoestand, die 
in bepaalde opzichten al verstoord is, en ze enkel nagaat of de voorgestelde scenario’s 
het milieu niet nog meer aantasten. 
  

[7] Te beperkt onderzoekskader voor de sectoren om de impact op het klimaat en de 
lucht goed te bepalen. 
 
De SMB beweert dat noch de broeikasgassen, noch de uitstoot van andere 
luchtverontreinigende stoffen een globale (nationale) indicator van deze emissies 
kunnen zijn, aangezien elektriciteit een energiedrager is. Het is dus noodzakelijk om 
enerzijds, het energetisch systeem in zijn geheel te kennen, te plannen en te 
ontwikkelen (met inbegrip van de transportsector, de residentiële sector, enz…), en 
anderzijds, dit op Belgisch en Europees niveau te situeren om zo een adequate 
indicator te verschaffen om de impact m.b.t. thema’s 4 en 5 (klimaat en lucht) te 
evalueren. 
 
Het Comité wenst te wijzen op twee bijkomende elementen die volgens het Comité ook 
de draagwijdte van de strategische milieubeoordeling beperken. Het is van belang om 
in dit verband te onderstrepen dat deze elementen als dusdanig niet aan de auteur 
kunnen worden toegeschreven, aangezien ze verwijzen naar aspecten die vallen buiten 
het huidige toepassingsgebied van de prospectieve elektriciteitsstudie. Het Comité 
stelt echter vast dat door het gebrek aan bepaalde gegevens de uitoefening en dus de 
manier waarop de strategische milieubevoordeling kan worden verricht, in feite sterk 
wordt beperkt. In dat opzicht blijkt dat de mogelijke aanzienlijke impact op het milieu 
van een elektrisch productiepark niet helemaal strategisch kan worden geëvalueerd.  

 
[8] Geen lokalisatie van de infrastructuren (waaronder de productie-eenheden) en 

onmogelijkheid om een aantal milieueffecten te bepalen. 
 

Buiten het klimaat, doen alle “sectorale” milieuproblematieken zich, minstens 
gedeeltelijk, voor op plaatselijke schaal in het kader van de PSE. Aangezien de PSE de 
lokalisatie van de infrastructuren niet analyseert, tracht de strategische 
milieueffectbeoordeling (SMB) enkel op een algemene manier te bepalen wat de 
mogelijke aanzienlijke milieueffecten zijn. In deze analyse wordt vermeld dat er 
bijzondere aandacht besteed zal moeten worden aan deze of gene milieuproblematiek 
wanneer de beslissing over de inplanting (doorgaans van de productie-eenheden) 
genomen wordt. Hoewel deze beperking inherent lijkt aan het bijzondere kader waarin 
de uitwerking van de PSE kadert, kan het Comité enkel vaststellen dat het ontbreken 
van die gegevens de manier waarop het de SMB kan beoordelen sterk vermindert, 
zodat die beoordeling geen volwaardige strategische milieueffectbeoordeling kan 
vormen van een elektriciteitsproductiepark.  

 
[9] Geen rekening gehouden met het elektriciteitsnetwerk. 
 

Deze beperking houdt een dubbele moeilijkheid in voor het beoordelen van de 
milieueffecten die geanalyseerd worden in de SMB. De eerste betreft het feit dat vele 
milieueffecten bepaald worden door het type netwerk en de ligging, in het bijzonder 
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de effecten op het landschap en op de ecosystemen, alsook de hinder (thema’s 11 en 
9). De tweede beperking houdt verband met de uitwerking van de koppeling tussen het 
beoogde type netwerk en de energiemix (en de uitstoot van verontreinigende stoffen 
die daaruit volgt), in het bijzonder de gelokaliseerde ontwikkeling van hernieuwbare 
energieën (thema’s 4 en 5), alsook indirect de andere thema’s.  

 
2.3. ALGEMENE TECHNISCHE OPMERKINGEN   
 

[10] Het Comité deelt de keuze van thematische fiches van de auteur, waarbij op gepaste 
wijze de milieuthema’s worden weerspiegeld waarvoor de implementatie van de 
prospectieve elektriciteitsstudie een aanzienlijke impact kan hebben.  

 
[11] Het Comité betreurt dat de nadruk bij de milieuanalyse hoofdzakelijk werd gelegd op 

de abiotische gevolgen. Er dient echter te worden opgemerkt dat een milieueffect dat 
werd beschreven in het kader van een welbepaald thema, eveneens biotische gevolgen 
kan hebben. Een systematische analyse van de abiotische effecten (fysisch-chemische 
elementen die verband houden met de temperatuur, waterniveau, waterkwaliteit, 
bodemkwaliteit, …) en de biotische effecten (genomen, soorten, ecosystemen, alsook 
de gevolgen voor de gezondheid van de mens) zou dus op zijn plaats zijn geweest in 
het kader van de beoordeling van ieder thema. 

 
[12] Het Comité betreurt eveneens de opsplitsing van de analyse van de milieu-impacten, 

waardoor het niet mogelijk is de mogelijke cumulatieve effecten aan te tonen van de 
verschillende impacten (cfr. verband Klimaat-Biodiversiteit, Bodem-Biodiversiteit, 
…). 

 
[13] Tot slot zou het Comité het gewaardeerd hebben indien het tijdsaspect van de 

beschreven milieueffecten (korte, middellange en lange termijn) op een meer 
genuanceerde manier was geanalyseerd. 

 
2.4. BIJZONDERE TECHNISCHE OPMERKINGEN (THEMATISCHE  FICHES) 
 

[14] Het Comité heeft elke thematische fiche gedetailleerd geanalyseerd teneinde de 
kwaliteit en de relevantie ervan te evalueren. In dat opzicht weerspiegelt de volgende 
afdeling voornamelijk de punten die volgens het Comité ontbreken of die hadden 
kunnen worden verbeterd. 

 
Het Comité wenst echter de volgende punten naar voren te brengen die het in het 
bijzonder geëvalueerd heeft: 

 
o Algemene bezorgdheid van de auteurs om de thema’s zo goed mogelijk te 

contextualiseren via een beschrijving van de huidige situatie; 
o Goede en nauwkeurige analyse van Thema 2 (afdeling 11 van het verslag): 

Uitbreiding van de aanrijking oppervlaktewaterkolom en voornamelijk op het 
vlak van de analyse van de lozing van afvalwater alsook van de evaluatie van 
de gevolgen.  

 
[15]  Thema 0 : Impact op landschap /zeegezicht  
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o Het Comité betreurt dat er geen rekening gehouden wordt met de gevolgen 
voor de biodiversiteit wanneer het landschap wordt gewijzigd (het 
transportnetwerk inbegrepen): migrerende soorten (begrip migratiestroken) en 
niet-migrerende soorten,  fragmentatie van het ecologisch netwerk. 

 
[16]  Thema 2 : Watertemperatuur oppervlaktewater 

 
o Het Comité betreurt dat er geen rekening gehouden wordt met de gevolgen 

voor de biodiversiteit (in het bijzonder het leven in het water). 
 

[17]  Thema 3 : Aanrijking waterbodem 
 

o Het Comité betreurt dat er geen rekening gehouden wordt met de gevolgen 
voor de biodiversiteit. 

 
o Het Comité had gewenst dat er rekening gehouden werd met de impact van de 

ontwikkeling van biomassa. 
 

o Het Comité is van mening dat de analyse (nitraten, fosfaten) te beperkt is, 
aangezien de zware metalen en andere potentieel vervuilende stoffen niet 
werden geanalyseerd. 

 
o Het Comité betreurt dat de analyse beperkt blijkt te zijn tot de zoete wateren 

alleen: er had ook rekening moeten worden gehouden met de bijdrage van de 
CO2-uitstoot op de verzuring van de mariene wateren.  

 
[18]  Thema 4 : Lucht  

 
o Het Comité vestigt de aandacht op het feit dat de richtlijn betreffende de 

nationale emissieplafonds richtlijn 2001/81/EG5 is en niet richtlijn 
2001/80/EG6 zoals vermeld in de SMB. Richtlijn 2001/81/EG legt een globaal 
plafond op in 2010, voor alle sectoren, zowel op nationaal vlak als voor ieder 
gewest afzonderlijk, voor 4 vervuilende stoffen (NH3, NOx, SO2, COV); 

 
o Het Comité vraagt zich af of het opportuun is situaties te onderzoeken 

waarvoor de globale doelstelling van het emissieplafond in geen enkel scenario 
wordt bereikt. Het Comité vraagt zich in het bijzonder af hoe een verhoogde 
productiecapaciteit in een nieuwe installatie een milieuvergunning zou kunnen 
krijgen in die omstandigheden.   

 
[19]  Thema 5 : Klimaat  

 
o Het Comité stelt vast dat de analyse jammer genoeg onvolledig is (zie 

algemene opmerkingen over de beperkingen) en bijgevolg heel wat minder 
nuttig is;  

                                                
5 Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale emissiemaxima voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen. 
6 Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van 
bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties 
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o De kwestie van de bijdrage van de sector van de elektriciteitsproductie aan een 
“Kyoto-plafond” lijkt niet echt pertinent. De elektriciteitssector maakt namelijk 
deel uit van het Europese “Emissions Trading System”. Daar werd beslist dat 
de broeikasgassen geplafonneerd zullen worden op Europees niveau. De idee 
van een reductiedoelstelling (of emissiedoelstelling) voor de elektriciteitssector 
heeft geen bestaansreden aangezien de emissierechten van de producenten 
verhandeld zullen kunnen worden op een markt. Hetgeen van belang is, is de 
prijs van die emissierechten (of de waarde van de koolstof), die om en bij de 
30 euro/tCO2 zou liggen  (zie de referenties van het Comité in zijn advies over 
het repertorium) ;  

 
o De analyse haalt terecht de indirecte emissies aan (extractie, transport, etc…). 

Het Comité vraagt zich echter af of het nut heeft die te vermelden zonder ze te 
kwantificeren; 

 
o De redenen waarom de opgegeven cijfers verschillen van die van PRIMES 

worden niet vermeld. 
 

[20] Thema 6 : Bodem 
 

o Het Comité betreurt dat er geen rekening gehouden wordt met de gevolgen 
voor de biodiversiteit en de analyse wordt onterecht beperkt tot de verzuring 
(wat met de gevolgen voor het mariene milieu: cfr. nivelleren van de 
zandbanken op zee, …). 

 
[21] Thema 8 : Nucleair afval 

 
o De kwesties van de afvalberging en de ontmanteling zijn essentieel. Het 

Comité is van mening dat ze reeds onderzocht moeten worden in het kader van 
deze SMB en niet alleen in een latere SMB, aangezien een van de overwogen 
scenario’s betrekking heeft op het langer behouden van de kerncentrales. 

 
[22]  Thema 9 : Hinder 

 
o Het Comité betreurt dat er geen rekening gehouden wordt met de impact op de 

biodiversiteit (akoestische vervuiling veroorzaakt door windmolens, in het 
bijzonder tijdens de bouwfase). 

 
[23]  Thema 10 : Menselijke gezondheid 

 
o Wat de beoordeling van het totale milieueffect betreft: 
 

- Het Comité kwalificeert de analyse van de impact op de gezondheid van de 
mens als zwak en is verbaasd over de bewering dat de impact op de menselijke 
gezondheid een verwaarloosbaar aspect zou zijn. (cf., p.102); 
 
- De analyse is onvolledig want ze beschrijft enkel de impact van de 
luchtkwaliteit op de gezondheid en deze van radioactiviteit. Het is aangewezen 
te zorgen voor een multifactoriële benadering die eveneens verwijst naar 
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andere gevolgen voor de gezondheid, zoals lawaai, elektromagnetische golven, 
wagenparken en de mogelijke waterverontreiniging; 
 
- Het Comité is van mening dat het uitdrukken in DALY-eenheden van de 
impact van de luchtkwaliteit op de menselijke gezondheid omzichtiger 
geanalyseerd moet worden. Enerzijds, hoe kan men, vanuit ethisch standpunt, 
een mensenleven kwantificeren? Anderzijds is het Comité van mening dat het 
noodzakelijk is rekening te houden met de kwetsbare bevolkingsgroepen; 
 
- Het Comité betreurt dat de beoordelingsmethodologie niet gebaseerd is op de 
Europese goede praktijken ter zake, zoals bij voorbeeld de methodologie van 
de gids voor de analyse van het gezondheidsluik van de impactstudies van het 
Département Santé Environnement van het Franse Institut de Veille Sanitaire. 
Dat instituut beschikt over een gestructureerd kader voor de beoordeling van 
risico’s dat bestaat uit 4 fases: de identificatie van de gevaren, de definitie van 
de dosis-responsrelaties, de beoordeling van de blootstelling van de 
bevolkingsgroepen en de karakterisering van de gezondheidsrisico’s. 
 

o Wat betreft de luchtkwaliteit en de impact op de gezondheid: 
 

- Het Comité betreurt het niet gebruiken van instrumenten zoals de PRIMES- 
of de APHEIS-modellen, die toelaten om de atmosferische emissies en de 
achteruitgang van de luchtkwaliteit te beoordelen in termen van kosten voor de 
volksgezondheid of impact op de mortaliteit; 
 
- Het Comité is het niet eens met de analyse over de naleving van de NOx-
criteria; in 2008 werd er een aanvraag om uitstel ingediend aangaande de 
naleving van de luchtkwaliteitscriteria wat betreft PM10; een gelijkaardige 
aanvraag betreffende de NOx-overschrijdingen zal worden ingediend in 2009. 
De kostprijs van die overschrijdingen in termen van gezondheidszorg (met 
name) zou zowat 3% van de groei van het BBP bedragen in 2005. 
 

o Wat betreft kernenergie en de impact op de gezondheid: 
 

- Het Comité is van mening dat de impact van het risico op nucleaire 
proliferatie (aanslagen) en ongevallen beschreven moet worden. De 
waarschijnlijkheid dat dergelijke gebeurtenissen zich voordoen ligt erg laag, 
maar de gevolgen ervan voor de gezondheid van de mens zouden vernietigend 
zijn. In dit geval mag er, gezien de afkeer van risico’s die de bevolking 
kenmerkt, niet gekozen worden voor de probabilistische benadering, die erin 
zou bestaan de verwachte impact te schatten door de waarschijnlijkheid dat het 
evenement zich voordoet te vermenigvuldigen met de schade ervan, en die zou 
leiden tot een relatief beperkte verwachte impact. Het Comité nodigt de auteurs 
uit om de werkzaamheden te raadplegen van het Europees 
onderzoeksprogramma ExternE.   
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[24] Thema 11 : Ecosystemen 
 

o De analyse wordt volgens het Comité globaal gezien als zwak gekwalificeerd, 
in het bijzonder wat betreft de offshore-activiteiten en hun mogelijke impact op 
de biodiversiteit (cfr. verband met vooral fiches 0, 3 en 9); 

 
o Het Comité is verwonderd dat er een referentietabel ontbreekt, die het mogelijk 

had gemaakt alle mogelijke aanzienlijke effecten te identificeren van de 
tenuitvoerlegging van de prospectieve studie elektriciteit op de verschillende 
componenten van de biodiversiteit (genoom, soorten, ecosystemen). De 
mogelijk significante gevolgen voor het genoom (bv. het gebruik van ggm-
planten voor de productie van biomassa), de soorten (ten gevolge van 
abiotische wijzigingen) en de ecosystemen (ecologisch netwerk,…) hadden 
beter geïdentificeerd moeten worden; 

 
o Het Comité is van mening dat de analyse zich onterecht beperkt tot de soorten 

en types habitats waarvoor Natura 2000-zones werden aangeduid en dat deze 
analyse algemener moet zijn; 

 
o Het Comité betreurt over het algemeen dat er systematisch weinig aandacht is 

besteed aan de aanzienlijke impact op de biodiversiteit voor een aantal thema’s 
(zie supra).  

 
2.5.  OPMERKINGEN OVER DE VORM/PRESENTATIE  
 

[25] Wat betreft de minimale vereisten zoals voorzien in de bijlage I van de wet van 
13/02/2006, werden de volgende afwijkingen betreffende de structuur van de SMB 
in kaart gebracht:  

 
o Technische samenvatting had beter gekund, aangezien: 

- ze zich hoofdzakelijk beperkt tot de gegevens die vermeld staan in de 
fiches over milieueffecten, terwijl de samenvatting bondig de verschillende 
elementen moet weerspiegelen uit het milieueffectrapport (bijlage I van de 
wet van 13/02/2006) ; 
 
- er een begrijpbare samenvatting voor het grote publiek ontbreekt, waarin 
de mogelijke gevolgen voor het milieu die werden geanalyseerd 
beschreven staan;  

 
o Op het gebied van een redelijk alternatief, is het Comité van mening dat de 

auteurs onder deze rubriek een ander meer prospectief scenario hadden kunnen 
overwegen, rekening houdend met de impact op het milieu die in kaart is 
gebracht (onder meer via de fiche Klimaat en luchtverontreiniging); 

 
o Er wordt niet verwezen naar mogelijke cumulatieve of synergetische effecten 

(cfr. verband klimaatverandering en biodiversiteit); 
 

o De rubriek aangaande de “monitoring” is onvolledig (bv. geen aanbevelingen 
aangaande volksgezondheid of biodiversiteit, welke opvolging er mogelijk is 
en hoe die kan worden doorgevoerd…) ;  
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o Er is geen expliciete verwijzing naar de manier waarop er rekening werd 

gehouden met de doelstellingen ter bescherming van het milieu bij het 
uitwerken van het plan of het programma.  

 
[26] Samenvattende tabel 

Het Comité vindt die verwarrend, aangezien hij suggereert dat de besluitvormers de 
scenario’s mogen selecteren in functie van de vastgestelde milieu-impact. Dat zou niet 
correct zijn om drie redenen: (i) 2 scenario’s zijn exogeen (Lo en Hi Gro) ; (ii) de ‘o’-
indicatoren, etc. weerspiegelen niet de potentieel ‘negatieve’ beginsituatie van 
bepaalde milieu-indicatoren (onhandige communicatie) en (iii) zoals aangegeven in 
punt 2.2 hierboven, is de SMB er niet in geslaagd een echte milieubeoordeling uit te 
voeren door de beperkingen van deze studie. 
 

[27] Uniformiteit/ harmonisering van de informatie 
Het Comité had het op prijs gesteld indien de beoordelingen in de studie even 
gedetailleerd waren voor het hele land en niet bijna uitsluitend voor een specifiek 
gewest. Het Comité is er dus over verwonderd dat de strategische milieu-evaluatie niet 
de gegevens weerspiegelt voor alle Gewesten en het federale niveau wat betreft de 
Noordzee. 

 
[28] Referenties 

Ze zijn onvolledig (cfr. adviesaanvragen van het Comité over het ontwerp van 
register) en zijn niet correct opgesteld. De meeste referenties die werden bezorgd door 
het Comité werden klaarblijkelijk niet gebruikt. 

 
[29] Transparantie 

Gezien de publieke raadpleging die op 1 juli start is, vraagt het Comité om dit advies 
voor die gelegenheid te publiceren op volgende website die wordt beheerd door DG 
Energie http://www. reactricity.fgov.be, evenals de SMB en de PSE. 

 
2.6. GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 
 

[30] Het Comité is van mening dat, gezien zijn algemene inhoud, het ontwerp van 
prospectieve studie elektriciteit in dit stadium het niet mogelijk maakt te bepalen of de 
tenuitvoerlegging ervan aanzienlijke effecten zal hebben op het milieu van een andere 
lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is van het Verdrag van 
Espoo van 25 februari 1991 over de evaluatie van de milieueffecten in een 
grensoverschrijdende context. Het Comité vestigt de aandacht van de auteurs van de 
prospectieve studie elektriciteit er echter wel op dat de toekomstige beslissingen over 
de ontwikkeling van het elektriciteitspark in België grensoverschrijdende gevolgen 
kunnen hebben waarmee rekening gehouden zal moeten worden, dit in 
overeenstemming met de wetgeving die van kracht is7. 

                                                
7 Zie met name richtlijn 85/337/EG van 27 juni 1985 inzake milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten, gewijzigd bij 
Richtlijn 97/11/EG  van 3 maart 1997.  


