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2 stappen voorwaarts in de realisatie van het Stevin-
project 

1. Damme en Elia bereiken overeenkomst in het Stevin-dossier 
2. Elia verkrijgt de stedenbouwkundige vergunning voor het Stevin-

project  
 

 
 
1. Damme en Elia bereiken overeenkomst in het Stevin-dossier 

 
De stad Damme, samen met 5 betrokken particulieren, en Elia, de beheerder 
van het hoogspanningsnet in België, hebben een dadingsovereenkomst 
ondertekend in het Stevin-dossier. Deze overeenkomst bevat een positief 
scenario voor de stad en haar inwoners.  
 
De stad diende bij de Raad van State een verzoekschrift in tot schorsing en vernietiging 
van het Besluit van de Vlaamse Regering rond de definitieve vaststelling van het 
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Optimalisatie van het Hoogspannings-netwerk in 
Vlaanderen’. Beide partijen zijn vóór de definitieve uitspraak van de Raad van State tot 
een dadingsovereenkomst gekomen. Deze overeenkomst bevat een positief scenario en 
optimale inplanting van het tracé voor Damme, waardoor de impact op de stad, haar 
grondgebied en haar bewoners wordt ingeperkt. Het stadsbestuur van Damme kan zich 
vinden in de bereikte overeenkomst nadat ook de betrokken particulieren zich akkoord 
verklaarden. 
Elia is, gezien het belang van de realisatie van het project op onder meer de 
bevoorradingszekerheid van ons land, verheugd dat via een constructieve dialoog tot een 
schikking gekomen werd. 
 
 
2. Elia verkrijgt de stedenbouwkundige vergunning voor het Stevin-

project  
 
Elia is daarnaast verheugd te kunnen meedelen dat het op 4 juni 2014 de 
stedenbouwkundige vergunning voor het Stevin-project, verleend door de 
Vlaamse overheid, heeft ontvangen. Deze stedenbouwkundige vergunning omvat het 
hele project en betreft meer concreet:  

 De lijninfrastructuurwerken en de 10 km ondergrondse kabel tussen het 
onderstation Gezelle (Brugge) en het onderstation Van Maerlant (Vivenkapelle)  

 De nieuwe gebouwen en installaties gelegen aan de Kustlaan, de Baron de 
Maerelaan, de Lentestraat, de Pathoekeweg en de Ter Bollestraat te Brugge en 
de Sijseelsesteenweg te Damme  

 Het onderstation Van Maerlant gelegen in Vivenkapelle 
 Het onderstation Gezelle gelegen in Brugge  

Het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning is een stap voorwaarts in de 
realisatie van het project Stevin. Vorige week werden reeds de drie milieuvergunningen 
voor de te bouwen hoogspanningsstations in Vivenkapelle-Damme, Lissewege-Brugge en 
Zeebrugge-Brugge aan Elia toegekend. 

De context  
Elia plant de bouw van een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380.000 Volt tussen 
Zomergem en Zeebrugge. Dit project, gekend onder de naam ‘Stevin’, loopt over de 
provincies West- en Oost-Vlaanderen. Betrokken gemeentes zijn Damme, Brugge, 
Blankenberge, Zuienkerke, Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo en Zomergem.  
 
Het definitieve tracé van het project werd op 13 juli 2012 door de Vlaamse Regering 
vastgesteld en opgenomen in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Dit 
gebeurde na de vereiste milieubeoordeling via een plan-milieu-effectenrapport (plan-
MER), waarin een uitgebreide analyse werd gemaakt van de effecten op mens en milieu, 
rekening houdend met de technische en economische haalbaarheid en het openbaar 
onderzoek van het voorlopig vastgestelde GRUP. 
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Naast andere betrokken partijen, diende de gemeente Damme, samen met 5 
particulieren, een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging in bij de Raad van State 
ingediend tegen dit Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Optimalisatie van het 
Hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen” (=GRUP-Stevin).  
 
Gezien het belang van dit project heeft Elia met de verschillende betrokken partijen, 
waaronder Damme, gezocht naar een overeenkomst, die de realisatie van het project 
voor beide partijen aanvaardbaar zou maken. Elia betreurt dat een gelijkaardig voorstel 
aan Maldegem, op vandaag nog geen goedkeuring heeft kunnen krijgen. Ter herinnering, 
het Stevin-project heeft 4 belangrijke doelstellingen:  
1. de ontwikkeling van de economie en het aantrekken van investeringen in de regio; 
2. het mogelijk maken verdere ontwikkeling van decentrale productie in West-

Vlaanderen; 
3. de verdere ontwikkeling van de offshore windmolen parken; 
4. de bevoorradingszekerheid van de regio en het land via de internationale verbinding 

naar het Verenigd Koninkrijk en de aansluiting van bijkomende on- en offshore 
hernieuwbare productie. 

 
________________________________________________________________ 
 
Over Elia 
 
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, 
Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds 
Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in 
het noorden en het oosten van Duitsland. Met meer dan 1.900 medewerkers en een 
net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 km aan hoogspanningsverbindingen ten 
dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één van de vijf grootste 
netbeheerders in Europa. Hij zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig 
transport van de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders 
en de grote industriële verbruikers, alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit 
van en naar de buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling 
van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie. 
 
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim 
aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan. 
 
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een 
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de 
gemeentelijke holding Publi-T is. 
 
 


