Agenda terugkoppeling dubbelcheck
technologie
1. Welkom (Guy)
2. Inleiding bij de vraagstelling en positionering binnen het
planningsproces (dep Omgeving)

3. Terugkoppeling van de stakeholderworkshops (Guy)
4. Vervolg (dep Omgeving)

5. Vraagstelling

Spelregels ‘teams’
1. Zet indien nodig uw camera uit om
haperingen in beeld en geluid te vermijden
2. Wie niet spreekt, zet de microfoon op dempen
om omgevingslawaai te vermijden

3. U kan de chatfunctie gebruiken voor commentaar en vragen
4. De ontvangen link is persoonlijk en wordt niet doorgestuurd

Vraagstelling en
positionering

Principe van dubbelcheck technologie
• Tijdens inspraakperiode veel vragen over ondergronds
brengen verbinding en uitvoering in gelijkstroom (DC)
• Vooraleer verder te kijken naar de alternatieven en de
bijhorende onderzoeken, zal een dubbelcheck gebeuren
van gemaakte keuze over de redelijke technologie in de
startnota (wisselstroom met partieel ondergronds)

• Aanstelling van onafhankelijke experten die dubbelcheck
van de technologiestudie uitvoeren
• Samenstellen van representatieve stakeholdergroep die
niet te groot is om werkbaar te blijven

Doel van stakeholdersoverleg = tot helder en gedeeld begrip
van de feiten te komen door bepaalde feitelijkheden uit te
klaren

Uitvoering dubbelcheck technologie
Uitvoering

Probleemstelling


Gelijkstroom technologie (DC)
Is een verbinding in gelijkstroom een
redelijke oplossing voor Ventilus?
•
•
•





Wat zijn de technische uitdagingen en
bijhorende risico’s als Ventilus in
gelijkstroom wordt uitgevoerd?
Is zo’n oplossing voor een gelijkaardige
casus al elders in de wereld
gerealiseerd?
Is de veilige netuitbating gewaarborgd?

Wisselstroom technologie (AC)
Wat is de redelijke maximale afstand
dat Ventilus ondergronds kan
gebracht worden in wisselstroom
met een veilige exploitatie?

Gelijkstroom technologie (DC)
1.

DC-analyse door Manitoba Hydro International op basis van
netwerkmodel en bijhorende netwerkparameters

2.

Begeleidend DC-rapport door Elia

3.

Schriftelijke procedure met experten op basis van de kernvragen
die aan bod kwamen tijdens de publieke consultatieronde

4.

Bespreking van bevindingen dubbelcheck door experten
in stakeholdersgroep
Bijkomend advies gevraagd aan kenniscentrum UK


Wisselstroom technologie (AC)

1.

Onderzoek door EnergyVille

2.

AC-analyse door Elia conform Flowchart TU Delft/Tennet

3.

Schriftelijke procedure met experten op basis van de kernvragen
die aan bod kwamen tijdens de publieke consultatieronde

4.

Bespreking van bevindingen dubbelcheck door experten
in stakeholdersgroep

Keuze experten
Dirk Van Hertem (B)

Lieven Vandevelde (B)

•

Professor Electrical Engineering
aan KU Leuven

•

Professor Electrical Energy
Laboratory aan Universiteit Gent

•

Maakt deel uit van EnergyVille

•

Directeur van Power-Link

•

Focus op HVDC en inpassing in
elektriciteitsnetten

•

Coördineert research rond
elektriciteitsnetten in AC

Mart van der Meijden (NL)

Jacco Smit (NL)

•

Professor aan de Technische
Universiteit Delft

•

Senior Instandhoudingsstrateeg
bij TenneT

•

Innovation Manager bij TenneT

•

•

Doet onderzoek naar ‘Large-Scale
Sustainable Power Systems’

Instandhouding en technologie
boven- en ondergrondse
hoogspanning

•

Coördineert academisch
onderzoek naar integratie
380kV-kabels

Emmanuel De Jaeger (B)
•

Professor Electrical Energy
Systems aan UCLouvain, Louvainla-Neuve

•

Wetenschappelijk directeur van
Laborelec (tot 2012)

•

Focus op AC-systemen en de
werking van elektriciteitsnetten

Kees Jansen (NL)
•

Senior Strateeg bij TenneT

•

Planning toekomstige 380kVnetuitbreidingen

•

Systeemintegratie van nieuwe
hoogspanningsverbindingen
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Tijdsvenster

Kostprijs is geen afweging bij technologiekeuze
• De kostprijs van een technologie wordt niet in afweging genomen om een technologiekeuze
te maken. Alle kansrijke varianten worden dus meegenomen in de plan-MER.
• Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt voor de verschillende varianten
opgesteld.

• Het aspect van de kostprijs wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering, samen met de planMER, zodat de regering een keuze kan maken op basis van alle gekende elementen (mens,
milieu, bevoorradingszekerheid, tarieven, enz.).

Impact op gezondheid
• Dubbelcheck technologiekeuze vertrekt uit de plandoelstellingen: wat zijn de mogelijkheden om een zekere en betrouwbare
hoogspanningsverbinding Ventilus te realiseren?
• Dit is nodig om alle in aanmerking komende alternatieven op te lijsten. Varianten die met de huidige kennis van zaken geen
betrouwbare exploitatie garanderen, zijn geen kansrijke alternatieven want deze voldoen niet aan de plandoelstelling.
• De impact op de gezondheid en andere effecten worden in de plan-MER onderzocht. Deze effecten zullen voor de
onderzochte disciplines anders zijn per variant. Het is niet mogelijk om conclusies trekken voor het onderzoek.
• In het onderzoek worden de gevolgen van EMF volwaardig meegenomen. Er loopt een klankbordgroep gezondheid die
momenteel ook zijn werkzaamheden uitvoert. Dit kan als resultaat hebben dat het huidige beleid rond EMF wordt bijgesteld.

Conclusie: Alle elementen samen (plan-MER, effect op gezondheid, kostprijs,…)
zullen worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering voor zij een beslissing kan
nemen over het uiteindelijke tracé, later in het proces.

Terugkoppeling

Procesmatige aanpak

Wie?

Vertegenwoordigers van burgemeesters (6 + 2
intercommunales)
Provinciebestuur
Middenveld (natuursector, landbouwsector en werkgevers)
Vertegenwoordigers van burgerplatforms (uitgebreid naar 6
vertegenwoordigers)
Experten/academici
Elia
Departement Omgeving
O.l.v. een onafhankelijk procesbegeleider

Procesmatige aanpak
Wanneer?
• 15/06 en 17/06: focus op gelijkstroom/wisselstroom
• 24/06 en 29/06: focus op AC en mogelijkheden bovengronds/ondergronds
• Bijkomende sessie op vraag van stakeholders op 02/07 over het ‘technische luik van extreme
laagfrequente velden’

Aanpak?
• Toelichting van experten over vragen die door departement Omgeving werden overgemaakt
• Mogelijkheid voor bijkomende vraagstelling
• Vraag en antwoord

Nota’s experten en powerpointpresentaties werden nadien verspreid.

Procesmatige aanpak
In wat volgt, wordt ingegaan op:
 De belangrijkste vragen
 Input die werd geleverd door de stakeholders
 Mogelijke conclusies en knelpunten

 En dit per inhoudelijk overleg
 Niet de bedoeling om inhoudelijke discussies opnieuw te voeren – wel informeren

Sessie DC

Sessie DC
Volgende vragen werden in een eerste sessie toegelicht door de
experten:
- Wat is het verschil tussen wisselstroom en gelijkstroom, bekeken
vanuit net-technisch oogpunt?
- Waarom wordt Ventilus niet gewoon in gelijkstroom aangelegd
zodat er geen discussies moet zijn over visuele impact of impact
op de gezondheid?
- Zijn in het buitenland gelijkaardige gevallen waar een dergelijk
verbinding wel reeds in gelijkstroom werd gerealiseerd?

Sessie DC
In de tweede sessie werd ingegaan op bijkomende vragen die
naar aanleiding van de eerste sessie door de stakeholders werden
gesteld:
- Kan Elia metingen van Stevin overmaken?
- Wat is de voorspelde belasting van de Ventiluslijn?
- Advies UK (toegelicht door prof. Emmanuel Dejaeger)
- Bespreking en analyse schema’s aangereikt door de
burgerplatformen

Sessie DC
4 punt-punt verbindingen met aan de ene kant een gelijkrichter en aan de andere kant een
converter van 1,5 GW
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Sessie DC
Vaststellingen na deze sessies:
- Kennisdeling
- Experten (inclusief UK) geven aan dat
- uitgaande van de uitgangspunten van het project Ventilus gelijkstroom technisch geen optie
is, geen garantie biedt op een veilige netexploitatie en voldoende werd onderzocht
- andere aangereikte schema’s -die een combinatie maken van AC en DC voorstellen- voor deze
uitgangspunten en binnen het tijdsvenster niet tot een andere conclusie leiden
- in het buitenland geen vergelijkbare projecten met DC-technologie te vinden zijn en
onderzoek naar DC-technologie nog minstens 10 à 15 jaar in een ‘demo-fase’ zit
- Vanuit de afgevaardigden van de burgerplatformen binnen het stakeholderoverleg
overheerst ontgoocheling omdat zij vinden dat DC-voorstellen wel verder zouden moeten
onderzocht worden. Volgens hen is AC enkel aanvaardbaar indien de gezondheid niet in
het gedrang komt.

Technologie AC
bovengronds/ondergron
ds

AC - ondergronds
Volgende vragen werden toegelicht door de
experten:
- Wat zijn de wezenlijke kenmerken van een lijn en van een kabel?
- Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar ondergrondse kabels in
Nederland?
- Waarom kan Ventilus niet volledig ondergronds gebracht worden in
wisselstroom?
- Als men hetzelfde vermogen met 220 kV-kabels zou transporteren, kan
dan het gehele traject ondergronds worden aangelegd?
- Sommige omwonenden vrezen dat Ventilus een experiment is, omdat het
de eerste keer zou zijn dat een dergelijk zware verbinding in wisselstroom
wordt gerealiseerd. Zijn er nog dergelijk zware verbindingen

AC ondergronds
Er werd ingegaan op bijkomende vragen die naar aanleiding
van de sessie door de stakeholders werden gesteld:
Waarom wordt er geen lus gemaakt via de zee?

Waarom worden de kabels niet onder water gelegd in
de waterwegen?

AC ondergronds

Vaststellingen door de experten:

- Complex samenspel tussen spanningslimieten, compensaties, beveiligingen, resonanties
- Vanuit risico-oogpunt kan een kabellengte van max. 8 km op een voldoende betrouwbare manier
ondergronds gebracht worden, eventueel opdeelbaar in twee deelstukken (minimale lengte 1 km)
- Elke extra kilometer ondergrondse kabel verhoogt de risico’s aanzienlijk op het optreden van
bovenstaande fenomenen, waardoor de betrouwbaarheid niet meer gegarandeerd kan worden
- Bij een ondergrond met een goede thermische geleiding kan een detailstudie uitwijzen of het
benodigde aantal kabels kan verminderen naar 2 kabels per circuit en kan de maximale lengte van
de ondergrondse kabelsectie verhoogd worden naar max. 12km.

Technische luik van
extreme laagfrequente
velden

Technische luik van extreme
laagfrequente velden
• Volgende onderwerpen werden op deze bijkomende sessie besproken
→Regelgeving en beleidscontext van magnetische velden
→Berekeningen magnetische velden
→Kenmerken van enkele masttypes
→Conclusie masten

Technische luik
van extreme
laagfrequente
velden
Vaststellingen door departement
Omgeving
- Voor doorrekeningen in de
planMER kiest het
planteam enkel voor de
Wintrackmasten en
Compacte masten omdat
deze masten de kleinste
magneetveldzone hebben.
- Vermijden van het
overspannen van
woningen en vermijden
van woningen binnen
0,4µT als een belangrijk
principe bij het bepalen
van tracé als principe

Technische luik van extreme laagfrequente velden
Bij de afgevaardigden van de burgerplatformen binnen het
stakeholderoverleg overheerst het aanvoelen dat volgende essentiële
elementen ontbreken:
- een permanent en transparant meetsysteem dat monitoring toelaat
- een aangepast geïntegreerd beleid dat inzet op de wisselwerking
tussen gezondheid en EMF (meten, monitoren, handhaving)
Er wordt aangegeven dat voor hen deze elementen een voorwaarde zijn
verder te kunnen gaan met Ventilus.

Vervolg

Vervolg
- Rapportage aan de Vlaamse regering:

- conclusies van de experten
- Rapportage van het gelopen stakeholderstraject naar de Vlaamse Regering
- Vaststellingen en knelpunten worden hierin meegenomen en waar mogelijk als
aanbevelingen geformuleerd

- Volgende stap na rapportage VR (scopingnota) moet toelaten om
onderzoek te starten en zoekzones uit de startnota te verfijnen.

Vragen

