DE HAAN

Vlaamse regering kritisch over bouw energie-eiland
De Vlaamse regering is kritisch
over de bouw van een energieatol voor de kust van De Haan.
Toch verleent ze een voorwaardelijk positief advies. «De regering vindt dat heel veel vragen
onbeantwoord blijven in het
dossier», zegt Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger uit De Haan.

Het atol, dat 2,8 km lang en 1,2 km breed wordt, zal worden omringd door een dijk en een strand van 800 meter breed. Foto KOS

In het advies vraagt de Vlaamse
regering 20 extra studies naar de
impact van het eiland op de visserij, natuur, recreatie, scheepvaart en stroming. Het is de federale overheid die beslist over
de domeinconcessie, maar de
Vlaamse regering kon in het kader van de procedure wel advies
uitbrengen. De Vlaamse regering vreest dat het energie-atol
belangrijke visgronden zal ver-

nietigen. «De Wenduinebank is
heel belangrijk voor de kustvisserij, vooral op garnalen.» Er moet
ook duidelijkheid komen over
hoe pompen en turbines rekening houden met het leven in de
zee. De Vlaamse regering vindt
dat de impact op de kustveiligheid in de aanvraag onvoldoende
werd onderzocht en onderbouwd. Ze vreest dat stranden
bijvoorbeeld zullen afkalven door
de gewijzigde stroming.
Volgens tijdelijke bouwvereniging iLand, met Electrabel en
DEME, zal het zand voor de bouw
van een ringdam van de site zelf
komen. Er zal weliswaar ook nog
zand van andere plaatsen moeten
komen, met mogelijk een definitief verlies van visgronden tot gevolg. Het zandtekort kan tot 10
miljoen m³ oplopen. De Vlaamse

Beaufort vraagt voor het eerst bijdrage aan bezoekers

regering zegt in haar advies ook
op verschillende plaatsen dat ze
geen kosten wil dragen door extra
baggerwerken voor de toegankelijkheid van de havens van Blankenberge en Zeebrugge, voor
compensatie voor verlies van visserijgronden. «Een energie-atol
dat door zijn locatie en zijn vorm
de aanzet kan geven voor een uitbreiding van de haven van Zeebrugge in zee, verdient de voorkeur. Maar iLand liet enkel haar
oog vallen op de Wenduinebank
voor De Haan en vroeg daarvoor
een domeinconcessie», zegt Vandaele. «Als er negatieve effecten
uit het onderzoek naar voor komen, dan moeten de plannen
worden aangepast of wordt zelfs
geen vergunning afgeleverd», reageert staatssecretaris van de
Noordzee Bart Tommelein. (LBB)
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