Elektriciteitsschaarste

Geachte Burgemeester,

Er is momenteel heel wat te doen rond de mogelijke elektriciteitsschaarste deze winter. Of die er
komt, is helemaal niet zeker. De federale overheid heeft een reeks maatregelen genomen om zo'n
schaarste te voorkomen waarbij, als allerlaatste stap, een afschakelplan in werking kan treden.
Daarbij kunnen delen van het elektriciteitsnet zone per zone tijdelijk afgeschakeld worden.
Uw gemeente zit geheel of gedeeltelijk vervat in het afschakelplan.
Elektriciteitsschaarste komt voor als de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod. Zonder
maatregelen te nemen, kunnen er dan grote delen van het elektriciteitsnet ongecontroleerd en voor
lange tijd uitvallen. Om dat te voorkomen is het verstandiger om bepaalde zones van het net tijdelijk
en gecontroleerd af te schakelen.
Het afschakelplan bevat 6 schijven. Elke schijf is goed voor 500 megawatt (MW), die bij
elektriciteitsschaarste uitgeschakeld wordt. Als er schaarste heerst, en de maatregelen om de
consumptie te verminderen blijken onvoldoende, zal een eerste schijf afgeschakeld worden. Op die
manier komt de stabiliteit van het Belgische net niet in gevaar. Mocht dat onvoldoende blijken, kan
ook een tweede schijf afgeschakeld worden (aflopend van schijf 6 tem. 1). Als er op een later tijdstip
opnieuw afgeschakeld moet worden, dan zullen eerst de andere schijven aan de beurt zijn. Er is dus
een rotatiesysteem voorzien, zodat niet steeds dezelfde mensen geïmpacteerd worden.
U hebt eerder een lijst ontvangen van de straten in uw gemeente die in het afschakelplan
voorkomen. Die lijst bevat de straten die gevoed worden door een cabine die in een schaarsteschijf
valt. Een straat kan in meerdere schijven voorkomen. Dat komt omdat delen van de straat door
verschillende cabines en transformatorenstations worden gevoed die in een verschillende schijf
liggen. Het is ook mogelijk dat een straat maar gedeeltelijk wordt gevoed door een cabine die binnen
een schaarsteschijf valt.
Om u een beter geografisch zicht te geven op de betrokken straten voor uw gemeente, werken we
momenteel aan handige kaartjes. Die zult u binnen afzienbare tijd - in primeur - ontvangen. Twee
dagen na ontvangst zullen we de beschikbaarheid van de kaartjes ook publiek aankondigen, zowel
aan de pers als via onze website www.eandis.be > Energieschaarste.
De stratenlijst, en binnenkort ook de kaartjes, geven aan waar mogelijk een afschakeling gebeurt. De
energiestromen via het distributienet evolueren constant. Dat betekent dat de stroom bij de
netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dat belet de
distributienetbeheerders om voor elk adres of straat exact en met 100% zekerheid op voorhand te
zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn. Het hangt immers af van de manier
waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik, en of een cabine/vertreklijn waarmee men
verbonden is op dat ogenblik wel of niet in dienst blijft.
De stratenlijst en kaartjes zijn bijgevolg indicatief en vormen een momentopname van de
netinfrastructuur die continu aan wijzigingen kan onderhevig zijn. De distributienetbeheerders wijzen
dan ook elke aansprakelijkheid gebaseerd op de door hun aangeleverde indicatieve gegevens af.

Een mogelijke afschakeling wordt 7 dagen vooraf aangekondigd en kan altijd worden ingetrokken.
Als het toch zover komt, zou de afschakeling 2 tot 3 uur duren. Aangezien de vraag naar elektriciteit
meestal een piek bereikt tussen 17 en 20 uur is de kans het grootst dat een afschakeling plaatsvindt
in de periode van de late namiddag en avond.
Het is van groot belang te benadrukken dat iedereen een steentje kan bijdragen door het
elektriciteitsverbruik zo veel mogelijk te beperken (vooral tussen 17 tot 20 uur). Op die manier kan
worden vermeden dat een dreigende elektriciteitsschaarste daadwerkelijk afschakelingen tot gevolg
heeft. Elke actie om het verbruik op piekmomenten te beperken is immers nuttig om het risico op
schaarste te vermijden. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen bevoorraad blijft deze
winter.
Een manier om schaarste te vermijden, is bijvoorbeeld het vervroegen of uitstellen van het gebruik
van bepaalde elektrische toestellen (bijvoorbeeld de wasmachine, droogkast of vaatwasmachine)
of het gebruiken van de microgolfoven i.p.v. de klassieke oven.
Conclusie: bewoners in een zone van het afschakelplan hebben geen reden om ongerust te zijn. De
netbeheerders zullen al het mogelijke doen om de periode te beperken. En we rekenen op ieders
solidariteit door het stroomverbruik te beperken. Op die manier zullen we met z'n allen het minst, of
zelfs helemaal geen, hinder ondervinden.
Extra info over de mogelijke elektriciteitsschaarste en de manier waarop iedereen energie kan
besparen, vindt u in de folder met veelgestelde vragen die werd meegestuurd. U kunt de inhoud
van deze folder eventueel ter beschikking stellen van uw inwoners via de website, het gemeentelijke
infoblad… We bezorgen u eerstdaags ook een pakket gedrukte folders om ter beschikking te stellen
in uw openbare gebouwen.
Als u bijkomende vragen hebt, verwijzen we u door naar de Provinciale crisiscel die de acties en
communicatie over het afschakelplan coördineert.

