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ADVIES 
 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft een brief van 3 oktober 2002 van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame 

Ontwikkeling ontvangen waarin hij de CREG het voorontwerp van koninklijk besluit 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van het indicatief programma 

van de productiemiddelen voor elektriciteit, van het ontwikkelingsplan van het transmissienet 

voor elektriciteit en van het indicatief plan van bevoorrading in aardgas voor advies voorlegt. 

 

Het voorliggende voorontwerp beoogt uitvoering te geven aan de richtlijn 2001/42/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 

gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s. Het voorliggende 

voorontwerp put zijn rechtsgrond uit artikel 36bis van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/13, § 3, van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. 

Deze twee artikelen bepalen dat het koninklijk besluit dat hen uitvoert, alleen kan worden 

genomen na advies van de CREG. 

 

Aangezien het verzoek om advies vanwege de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame 

Ontwikkeling ontegensprekelijk het advies van de CREG bedoeld vermeld in artikel 36bis 

van de voormelde wet van 29 april 1999 en artikel 15/13, § 3, van de voormelde wet van 12 

april 1965, heeft het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 14 november 2002 

het hiernavolgende advies uitgebracht. 

 

 
 

 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

1. De richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

programma’s (hierna : de richtlijn) beoogt in principe elk plan of programma dat door een 

instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau wordt opgesteld om middels een 

wetgevingsprocedure door het parlement of de regering te worden vastgesteld en die door 
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wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven, te onderwerpen aan een 

milieubeoordeling.  Het nagestreefde doel is te voorzien in een hoog 

milieubeschermingsniveau en bij te dragen tot de integratie van milieu-overwegingen in de 

voorbereiding en vaststelling van deze plannen en programma’s. 

 

De richtlijn legt een grondige milieubeoordeling op, met betrokkenheid van al wie hinder op 

het vlak van leefmilieu kan ondervinden van het plan of programma.  De milieubeoordeling 

veronderstelt aldus : 

− het opstellen van een milieurapport waarin de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van 

de uitvoering van het plan of programma alsmede van redelijke alternatieven bepaald, 

beschreven en beoordeeld worden ; 

− het raadplegen van een aantal officiële instanties over het milieurapport ; 

− het raadplegen van de bevolking, het archiveren van de eventuele reacties vanuit de 

bevolking en het kenbaar maken van deze reacties aan derden ; 

− het raadplegen van de officiële instanties van naburige Lid-Staten van de Europese Unie 

op wie het plan of programma aanzienlijke milieueffecten kan hebben ; 

− de permanente opvolging van de eventuele aanzienlijke milieueffecten ten gevolge van 

de uitvoering van het plan of programma. 

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de permanente opvolging een zware opdracht is, 

zeker bij indicatieve plannen en programma’s.  Indicatieve plannen en programma’s worden 

immers niet noodzakelijk uitgevoerd.  De realiteit kan er helemaal anders uitzien : er kunnen 

projecten ontstaan waaraan het betrokken indicatief plan of programma helemaal geen 

aandacht had besteed, zelfs niet onder de vorm van een redelijk alternatief bedoeld door de 

richtlijn.  Bij indicatieve plannen en programma’s zal de opvolging dus veel moeilijker liggen 

dan bij dwingende plannen en programma’s waar de projecten op voorhand vastliggen. 

 

 

2. Artikel 36bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna : de elektriciteitswet) en artikel 15/13, § 3, van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 

(hierna : de gaswet) bepalen dat voor het indicatief programma van de productiemiddelen 

van elektriciteit, van het ontwikkelingsplan van het transmissienet voor elektriciteit en van het 

indicatief plan van bevoorrading in aardgas de richtlijn bij koninklijk besluit kan worden 

uitgevoerd. 
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Het voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 

milieu van het indicatief programma van de productiemiddelen van elektriciteit, van het 

ontwikkelingsplan van het transmissienet voor elektriciteit en van het indicatief plan van 

bevoorrading in aardgas (hierna : het voorontwerp) maakt van de mogelijkheid geboden door 

artikel 36bis van de elektriciteitswet en van artikel 15/13, § 3, van de gaswet gebruik.  Aldus 

herneemt het de richtlijn, maar bepaalt dat de CREG of de netbeheerder belast worden met 

de milieubeoordeling van het voormelde programma en de voormelde plannen. 

 

 

3. De CREG is overtuigd van de wenselijkheid van een milieubeoordeling van het 

voormelde programma en de voormelde plannen.  De milieubeoordeling dient daarom op de 

beste wijze te worden georganiseerd.  De CREG stelt vast dat het voorontwerp deze 

belangrijke opdracht aan haar of de netbeheerder toevertrouwt.  Zij betwijfelt of deze keuze 

wel de meest optimale is. 

 

Wat de netbeheerder betreft, herinnert de CREG eraan dat de netbeheerder een privé-

onderneming in de vorm van een handelsvennootschap is die per definitie winst nastreeft en 

dat economische rendabiliteit niet altijd hand in hand gaat met ecologische overwegingen. 

Trouwens als dat wel het geval zou zijn, zouden milieuvergunningen overbodig zijn, behalve 

in de hypothese dat de investeerder zich zou vergissen in de economische en bijgevolg ook 

ecologische aspecten van zijn project.  Dit verklaart dan ook waarom milieuvergunningen 

door de overheid worden afgeleverd, onafhankelijk van het oordeel van degene die de 

investering wenst te doen.  Ook kan men zich afvragen of de netbeheerder over voldoende 

competenties beschikt om deze milieubeoordeling behoorlijk uit te voeren. 

 

Evenzeer betwijfelt de CREG of zij, gelet op haar kerncompetenties inzake de technische, 

economische en juridische aspecten van de regulering van de vrijgemaakte elektriciteits- en 

gasmarkt, de meest geschikte instantie is om de milieubeoordeling zelf uit te voeren.  Zij zou 

uiteraard kunnen beroep doen op externe deskundigen gespecialiseerd in leefmilieu.  Het 

probleem is echter dat zij de resultaten van hun werk niet zelf kan evalueren bij gebrek aan 

eigen expertise in huis.  Zij zou uiteraard ook zelf een eigen expertise kunnen uitbouwen.  De 

vraag die zich hierbij stelt, is of dit wel leidt tot een efficiënt gebruik van de middelen van de 

overheidssector.  Indien de middelen van de CREG gelijk zouden blijven, zou zij deze 

middelen moeten spreiden tussen haar huidige taken en de nieuwe taak die de 

milieubeoordeling is.  Het gevolg hiervan is dat zij haar huidige taken niet zal kunnen 

uitvoeren zoals de wet dit oplegt.  Daarenboven vereisen de huidige taken en de nieuwe taak 

verschillende competenties waarbij er zich slechts beperkte economies of scope kunnen 
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voordoen.  Als men niet wil dat de CREG minder aandacht gaat besteden aan haar huidige 

taken, rest alleen nog de mogelijkheid om de CREG meer middelen ter beschikking te 

stellen.  De vraag die men hierbij moet stellen is of men niet beter kan genieten van de 

schaalvoordelen die men zal hebben wanneer men de milieubeoordeling toevertrouwt aan 

reeds bestaande instanties gespecialiseerd in leefmilieu.  In de mate dat deze instanties 

meer middelen zouden nodig hebben, zal de meerkost steeds lager liggen dan de extra 

middelen die men aan de CREG zou moeten toekennen (in de hypothese dat men geen 

afbreuk wil doen aan de wijze waarop de CREG haar huidige taken vervult).  Deze 

gespecialiseerde instanties hebben immers reeds de basiscompetenties in huis die nodig zijn 

om de milieubeoordeling te doen. 

 

Het lijkt de CREG daarom efficiënter om de milieubeoordeling toe te vertrouwen aan 

overheidsinstanties op federaal of gewestelijk niveau die reeds over de nodige competenties 

beschikken.  De CREG zal met genoegen beroep doen op deze competenties en met de 

bevindingen van deze gespecialiseerde overheidsinstanties rekening houden bij het 

uitwerken van het hier bedoelde programma en de hier bedoelde plannen.  Zij wijst erop dat 

zij in meerdere procedures, waaronder deze voor het opstellen van het programma van de 

productiemiddelen van elektriciteit en het indicatief plan voor de bevoorrading in aardgas, 

andere overheidsinstanties consulteert en dat zij deze consultaties een verrijkende en 

essentiële bouwsteen acht voor het uitwerken van haar beslissingen. 

 

 
 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 
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Directeur 
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