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STAD NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN IN ZITTING OP 1 DECEMBER 2020.

Geert Vanden Broucke: Burgemeester-Voorzitter;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

77. BEZWAAR WINDMOLENS DUINKERKE

Het College, 

Gelet op art. 56 § 3-3° en 56 § 3-4° van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het marien ruimtelijk plan 2020-2026;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 augustus 2018 
houdende bezwaren/suggesties/opmerkingen inzake het ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van 
het Marien Ruimtelijk Plan voor de periode van 2020 tot 2026;

Gelet op het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van Nieuwpoort waarin de visie van de stad 
uitgeschreven staat, de visie omtrent de stedelijke vismijn en jachthaven is hier van belang 
(raadpleegbaar op:

https://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/bestuur/beleidsrapporten); dat 
Nieuwpoort inzet op de dagverse garnaal; dat in samenwerking met de Vlaamse overheid Afdeling 
Kust en de provincie West-Vlaanderen wordt ingezet op de uitbreiding van de jachthaven met 600 
ligplaatsen;

Gelet op het rapport van LIVIS betreffende een transitie naar commerciële en kleinschalige visserij 
in België (raadpleegbaar:

https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Mediatheek/Mededelingen/206_LIVIS_Eindra
pport.pdf );

Gelet op het lopend openbaar onderzoek van 14 september 2020 tot en met 13 december 2020 
georganiseerd door de Franse overheid over haar plannen om een windmolenpark te bouwen ter 
hoogte van Duinkerke; dat in de zone van 73 km² maximaal 46 windmolens gebouw worden van 12 tot 
16 MW; dat zoals weergegeven op de kaart het geplande windmolenpark aan de Belgische grens ligt, 
waardoor het project ook gevolgen zal hebben voor de Belgische bevolking;

https://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/bestuur/beleidsrapporten
https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Mediatheek/Mededelingen/206_LIVIS_Eindrapport.pdf
https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Mediatheek/Mededelingen/206_LIVIS_Eindrapport.pdf
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Overwegende dat het project voorzien wordt door de bedrijven RTE en EDF onder de noemer 
“Eoliennes en mer de Dunkerque”; dat een website voorzien werd met alle informatie onder 
https://duinkerque-eolien.debatpublic.fr ; dat dit een eerste raadpleging is over het project en dat 
volgens huidige planning het geplande windmolenproject gebouwd wordt tegen 2027; dat de geplande 
exploitatieperiode een duur heeft van 30 jaar;

Overwegende dat er na de huidige raadpleging nog verschillende milieustudies uitgevoerd worden 
vooraleer er kan gestart worden; dat deze in 2022 gepland staan; dat de projectontwikkelaars de 
definitieve investeringsbeslissing nemen in 2025;

Overwegende dat naast de windmolens een offshore elektrisch onderstation moet gebouwd 
worden, om de geproduceerde elektriciteit door de windturbines te transformeren en transporteren 
naar het elektriciteitsnet; dat de constructie een maximale zijlengte heeft van 50m, en het bovendek 
van het offshore onderstation een hoogte kan hebben van ongeveer 50m boven het gemiddelde 
zeeniveau (telecommunicatieantenne niet mee gerekend);

Overwegende dat het oostelijk kustdeel van het Kanaal en de Noordzee echte troeven beschikt om 
zijn energiemix te ontwikkelen en zo de nationale uitdaging van de ecologische transitie het hoofd te 
bieden, heeft dit gebied de roeping om een pionier te worden in de opwekking van hernieuwbare 
mariene energie, voornamelijk door gebruik te maken van windenergie; dat er reeds 4 projecten in 
ontwikkeling of in aanbouw zijn; dat de eerste ingebruiknames in 2023 zijn;

Overwegende dat gezien de ligging van het project het EMD samenwerkt met het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), dat belast is met de milieueffecten van de 
Belgische offshore windmolenparken; dat EMD zich ertoe verbonden heeft een budget van 40 miljoen 
EUR vast te leggen voor de uitvoering van milieumaatregelen;

Overwegende dat EMD het inplantingsgebied van het windpark beperkt tot maximaal 50 km², 
d.w.z. ongeveer 2/3de van het in het raam van de aanbesteding van de Staat voorgestelde gebied van 
73 km²; dat alle windturbines op meer dan 10km uit de kust liggen; dat de simulatie vanuit Nieuwpoort 
geraadpleegd kan worden op http://parc-eolien-en-mer-dunkerque.geophom.info/ ; 

https://duinkerque-eolien.debatpublic.fr/
http://parc-eolien-en-mer-dunkerque.geophom.info/
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Overwegende dat de visserijactiviteit in het projectgebied bestaat uit schepen die onder Franse 
vlag varen, evenals enkele schepen die onder buitenlandse vlag (Nederlandse, Belgische en in 
mindere mate Britse) varen;

Overwegende dat de inplanting van een windmolenpark nieuwe beperkingen creëert die gevolgen 
kunnen hebben voor maritieme bewaking op land of aan boord (radar, visueel, communicatie); dat 
daarom EMD en RTE studies opgestart hebben om rekening te houdend met de aspecten die verband 
houden met veiligheid op zee; 

Overwegende dat het publieke debat iedereen de gelegenheid biedt om zich uit te spreken over de 
wenselijkheid van het project, de doelstellingen en de belangrijkste karakteristieken ervan; 

Overwegende dat het gebied waar het parkproject zal ingeplant worden reeds door de Staat beslist 
werd na een proces van uitwisselingen en overleg met de lokale belanghebbenden, dat in 2016 van 
start is gegaan en waarbij het publiek betrokken werd;

Overwegende dat de impact van het project bekeken dient te worden met het goedgekeurd marien 
ruimtelijk plan 2020-2026 waardoor volgende bezorgdheden zijn:

- De bestaande Oostelijke zone en het Franse windmolenpark grenzend aan de Belgische 
grens zullen in combinatie met de nieuwe zones voor hernieuwbaar energie de migratie van 
vissen bemoeilijken. De Belgische stranden zullen hierdoor ingesloten worden in 
windmolenparken waardoor er minder vissen zullen migreren.

- Het voorziene windmolenpark zal het open zeezicht beschadigen en bijgevolg visuele hinder 
opleveren. De stad wenst het unieke open zeezicht te bewaren.
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- De zones voor hernieuwbare energie (Fairybank en Noordhinder Zuid) van het marien 
ruimtelijk plan en de projectzone windmolenpark Duinkerke vormen extra obstakels voor de 
watersportrecreatie/pleziervaart (bv. naar Engeland en Frankrijk). 

- De extra obstakels voor de visserij en de jachthavens zullen hierdoor een impact hebben op 
de lokale economie gezien de jachthavens en vismijn minder toegankelijk worden. Ook zal de 
visvangst leiden onder het huidige marien ruimtelijk plan en de projectzone voor het 
windmolenpark Duinkerke gezien de ondergrondse constructies de migratie van vissen 
moeilijker maakt.

- Momenteel zijn de uitbreidingen van de nieuwe jachthaven (600 extra ligplaatsen) lopende 
waardoor de vaarroutes voor pleziervaartuigen van groot belang zijn voor de stad gezien de 
capaciteit nog zal toenemen.

Overwegende dat de inplanting het windmolenpark dicht bij de kustgrens is, waardoor de impact op 
de huidige visserij en watersportrecreatie en pleziervaart een nadeel zal ondervinden hiervan;

BESLUIT:

Art.1. Akte te nemen van het lopend openbaar onderzoek van 14 september 2020 tot en met 13 
december 2020 georganiseerd door de Franse overheid over haar plannen om een 
windmolenpark te bouwen ter hoogte van Duinkerke.

Art.2. Volgende bezwaren over te maken: 

o De bestaande Oostelijke zone en het Franse windmolenpark grenzend aan de 
Belgische grens zullen in combinatie met de nieuwe zones voor hernieuwbaar energie 
de migratie van vissen bemoeilijken. De Belgische stranden zullen hierdoor ingesloten 
worden in windmolenparken waardoor er minder vissen zullen migreren.

o Het voorziene windmolenpark zal het open zeezicht beschadigen en bijgevolg visuele 
hinder opleveren. De stad wenst het unieke open zeezicht te bewaren.

o De zones voor hernieuwbare energie (Fairybank en Noordhinder Zuid) van het marien 
ruimtelijk plan en de projectzone windmolenpark Duinkerke vormen extra obstakels 
voor de watersportrecreatie/pleziervaart (bv. naar Engeland en Frankrijk). 

o De extra obstakels voor de visserij en de jachthavens zullen hierdoor een impact 
hebben op de lokale economie gezien de jachthavens en vismijn minder toegankelijk 
worden. Ook zal de visvangst leiden onder het huidige marien ruimtelijk plan en de 
projectzone voor het windmolenpark Duinkerke gezien de ondergrondse constructies 
de migratie van vissen moeilijker maakt. 

o Momenteel zijn de uitbreidingen van de nieuwe jachthaven (600 extra ligplaatsen) 
lopende waardoor de vaarroutes voor pleziervaartuigen van groot belang zijn voor de 
stad gezien de capaciteit nog zal toenemen.

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, Vlaams minister bevoegd voor de Noordzee 
Vincent Van Quickenborne en de gouverneur van West-Vlaanderen Carl De Caluwé.
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Namens het College:
De Algemeen Directeur De Burgemeester-Voorzitter
Benoit Willaert Geert Vanden Broucke

Nieuwpoort, 1 december 2020
Voor eensluidend afschrift:

De Algemeen Directeur De Burgemeester

Benoit Willaert Geert Vanden Broucke


