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Stad wil energie-atol onder bepaalde voorwaarden
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Blankenberge Het Blankenbergse stadsbestuur staat positief tegenover een energie-atol op de Wenduinebank, maar wil wel een
aantal randvoorwaarden ingewilligd zien.

Net als het advies van de Vlaamse regering is de aanbeveling van het stadsbestuur positief, maar de stad volgt ook de visie van
de regering dat enkele pijnpunten moeten worden opgenomen in het Milieu Effecten Rapport (MER). Het stadsbestuur wil meer
duidelijkheid over de exacte locatie, de wijziging van zeestromingen, de visuele pollutie, de vrijwaring van de visserij, kustbescherming
en de impact op de natuur.

'Een hele zone op de Wenduinebank wordt aangeduid als zoekgebied, en wij stellen voor dat de atol maximaal westwaarts in het
gebied kan worden ingeplant', zegt burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD).

'Het zoekgebied varieert tussen de vijftien tot vijf kilometer westwaarts van de havengeul', zegt schepen en marien geomorfoloog
Philip Konings (Open VLD). 'Het is belangrijk dat stromingselementen worden onderzocht omdat die zullen wijzigen. Die wijzigingen
mogen geen nadelige gevolgen hebben op de kustlijn en de toegang van de jachthaven.'

'De visuele pollutie moet tot het minimum worden beperkt', zegt schepen Daphné Dumery (N-VA). 'De openheid van zicht op zee
mag niet geschaad worden door een turbine. Daarnaast moeten er in de domeinconcessie voorwaarden worden opgenomen voor de
vrijwaring van visserij en recreatie op zee.'

Het stadsbestuur ziet wel een toeristisch-recreatieve meerwaarde in het energie-atol. In het kader daarvan suggereerde het om een
kleinschalig bezoekerscentrum te koppelen aan het dossier. Omdat er verschillende scenario's circuleren rond de aanleg van een
energie-atol geeft de Vlaamse regering de voorkeur aan een atol voor de haven van Zeebrugge. 'Een atol kan bijdragen aan de
uitbreiding van die haven, maar niet aan de westelijke kant van de havendam.' (nmi)
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