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Betreft: Bijdrage vanuit het Departement Omgeving aan de openbare raadpleging georganiseerd door de 
CNDP voor EDF/RTE over het geplande Franse windmolenpark voor de kust van Duinkerke

Geachte heer, 
Geachte mevrouw,

We kijken met veel belangstelling en bezorgdheid naar deze eerste invulling van uw zone voor 
energieproductie op zee, die grenst aan ons Belgische deel van de Noordzee (BNZ). 

Op basis van de analyse van uw fotomontages en onze ervaring met reeds gerealiseerde windmolenparken in 
ons BNZ, melden wij u dat de hier voorgestelde windturbines van 225 à 300 m hoogte op 10 km van uw 
kustlijn een te grote zichtbaarheid zullen hebben zowel overdag als bij nacht vanuit onze stranden en 
kustbebouwing. 
Onze 63km lange kustlijn, wordt immers op een zeer intensieve wijze gebruikt in diverse seizoenen. Deze 
Vlaamse toeristische kustregio trekt in 2019 2,2 miljoen bezoekers, met 8,8miljoen overnachtingen. De 
kustgemeentes De Panne, Koksijde en Nieuwpoort tellen samen ongeveer 45.000 vaste inwoners en 30.000 
eigenaars van 2e verblijven, voor wie de vrije en stabiele zeehorizon van belangrijke waarde zijn zowel 
economische, als toeristisch recreatief, als op vlak van welzijn. 

Deze visuele verstoring van de zeehorizon ter hoogte van De Panne tot Nieuwpoort, situeert zich bovendien in 
een Natura 2000 gebied, een grensoverschrijdend gebied dat de potenties heeft om in de toekomst nog 
sterker gevrijwaard te blijven van harde en vaste constructies.
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Ter info : België hanteert als kortste afstand tot haar eigen offshore windturbines (187.5m hoogte) de 
ordegrootte van 23 km tussen de kustlijn en de windturbines zelf.

We kijken uit naar uw alternatieven met beduidend minder visuele impact voor de kustgebruikers en de 
kustgemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort. We zijn steeds bereid hieraan mee te werken. 

Met vriendelijke groeten, 

Peter Cabus
secretaris-generaal Departement Omgeving
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