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Geachte,
Het nieuwe ontheffingsdossier werd goed aangepast op basis van onze eerdere opmerkingen
beschreven in adviesnota INBO.A.2007.139 (30 aug. 2007). Op 18 oktober werd het dossier ook
besproken op een vergadering met BelEngineering, studiebureau Soresma en het INBO.
Het project zal uiteraard wel een bepaalde negatieve impact veroorzaken op vogels en mogelijk
vleermuizen, maar deze impact zal op basis van de beschikbare gegevens niet significant zijn. Er
zullen immers verschillende doeltreffende milderende maatregelen worden genomen om de impact
zoveel mogelijk te beperken, zoals beschreven op o.a. pagina 115 en 116 van het ontheffingsdossier.
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Onze vraag om eveneens de reeds bestaande hoogspanningslijnen te voorzien van vogelkrullen (=
één van de milderende maatregelen bij de nieuw geplande lijn) is nu ook uitgewerkt in het
ontheffingsdossier. Omwille van technische redenen kan dit pas gebeuren bij een volgend onderhoud.
Op die manier worden zowel de huidige als bijkomende negatieve effecten zoveel mogelijk beperkt.
We hebben nog een kleine opmerking, die zowel door het ANB als INBO ook reeds werd gemaakt
voor de eerste versie van het ontheffingsdossier. In het onderdeel Passende Beoordeling werd niet
dieper ingegaan op enkele soorten (zoals Bonte Strandloper, Kievit, Zilverplevier) die ook soms in
relatief grote aantallen voorkomen op o.a. het Groot Buitenschoor. Soresma liet op de
overlegvergadering terecht weten dat deze soorten niet zijn opgenomen in de Bijlage I van de
Vogelrichtlijn, en niet voldoen aan de 0,1 % en 1 % norm. Het INBO had aangeraden om enkele van
die soorten wel kort te behandelen in het dossier, al dan niet binnen de Passende Beoordeling (bv. in
het deel VEN analyse). Toch zijn de belangrijkste vogelsoorten en -groepen besproken in het dossier.
We beseffen dat niet alle soorten in detail kunnen worden besproken voor wat betreft de mogelijke
impact. Een bespreking van de nodige milderende maatregelen (p. 115-116) voor de soortgroepen
waarvoor uit de analyse in eerste instantie niet volledig kon worden uitgesloten dat er een significant
effect kan optreden (bv. enkele steltlopers, eenden, ganzen) is nu goed opgenomen in het tekst. We
zien dan ook geen nood aan een verdere aanpassing van het ontheffingsdossier.
Het INBO stelt vast dat de analyse van een mogelijke impact op de fauna in het ontheffingsdossier
voldoende is, zeker aangezien nu een betere bespreking is opgenomen van de te nemen milderende
maatregelen. Het opstellen van een project-MER zou geen belangrijke nieuwe / bijkomende gegevens
over aanzienlijke effecten op avifauna opleveren.
Ook voor het aspect ‘straling’ werd rekening gehouden met onze eerdere opmerkingen en zijn geen
verdere aanpassingen noodzakelijk in het dossier.
Besluit:
Op basis van het huidig voorliggend aangepaste ontheffingsdossier, gaat het INBO akkoord met een
ontheffing van MER-plicht betreffende de aanleg van de hoogspanningsleiding Zandvliet-Lillo.

Hoogachtend,

Jurgen Tack,
Administrateur-generaal

Joris Everaert,
Wetenschappelijk attaché – bioloog
Afdeling Soorten
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