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INLEIDING VAN HET PROJECT:  

Van 14 september 2020 tot en met 13 december 2020 organiseert de Franse overheid een openbare raadpleging 
over hun plannen om een windmolenpark te bouwen ter hoogte van Duinkerke.  Dit project zou uitgevoerd 
worden door de bedrijven RTE en EDF onder de noemer “Éoliennes en mer de Dunkerque” (EMD). In de zone van 
73 km² kunnen maximaal 46 windmolens gebouwd worden van 12 tot 16 MW. 

Dit betreft een eerste raadpleging over het project en volgens de huidige planning is het doel om het geplande 
windmolenpark gebouwd te hebben tegen begin 2027. De geplande exploitatieperiode heeft een duur van 30 
jaar. 

Op https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/ kan alle relevante informatie gevonden worden. Naast de 
samenvatting van het project die voorzien is door de projectontwikkelaars, zijn de Belgische diensten door het 
volledige dossier gegaan. Hieronder wordt een synthese gegeven van de elementen die het meest relevant voor 
de Belgische bevolking zijn. 

Natuurlijk is de impact van het project op het zeezicht een belangrijke bezorgdheid voor de Belgische staat en 
voor de (kust)burger. Hierbij vermeldt het project dat het inplantingsgebied van het windpark  beperkt is tot 
maximaal 50 km², d.w.z. ongeveer 2/3 van het in het raam van de aanbesteding van de Franse Staat voorgestelde 
gebied van 73 km² en dat de windmolens allemaal op meer dan 10 km uit de kust komen te liggen. In het kader 
van deze publieksraadpleging zal de projectontwikkelaar een bijkomende landschapsstudie van het 
windmolenpark uitvoeren. Deze studie zal talrijke fotomontages bevatten vanuit alle kustgemeenten van waaruit 
het windpark potentieel zichtbaar zou zijn, van Calais tot Oostende. Er wordt gestreefd naar een zo getrouw 
mogelijke weergave: op verschillende tijdstippen van de dag, op heldere of bewolkte dagen of zelfs 's nachts. 
Deze fotomontages zullen tijdens het publieke debat aan het publiek en vervolgens in de gemeentehuizen van 
elke betrokken gemeente worden voorgesteld. 

Na deze huidige raadpleging dienen er nog verschillende milieustudies uitgevoerd worden vooraleer met de 
bouw zou kunnen gestart worden. Deze milieustudies en de aanvraag voor een milieuvergunning zullen gepaard 
gaan met een nieuwe openbare raadpleging, die momenteel voorzien wordt in 2022. Natuurlijk zal de Belgische 
overheid ook hierbij aandringen op maximale participatiemogelijkheden voor de Belgische burgers en 
stakeholders. 

 De definitieve investeringsbeslissing, de keuze om het project al dan niet te financieren en uit te voeren, zou in 
2025 genomen worden door de projectontwikkelaars. 
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2.1.2 DE ELEKTRISCHE AANSLUITING VAN HET OFFSHORE WINDMOLENPARK, ONDER HET 
PROJECTONTWIKKELAARSCHAP VAN RTE 

Om de aansluiting van het offshore windenergiepark voor Duinkerke op het elektriciteitstransmissienet op het 
vasteland met 225.000 volt te verzekeren, voor een maximale capaciteit van 600 MW, plant RTE de aanleg van: 
 

• een offshore elektrisch onderstation, om de spanning van de door de windturbines opgewekte elektriciteit 
(66 kV) om te zetten in een spanning die geschikt is voor transmissie naar het onshore net; 
• een dubbele verbinding1 tussen het offshore station en het onshore station; 
• een onshore elektrisch onderstation in de agglomeratie Duinkerke; 
• een aansluiting op de bestaande elektriciteitsleidingen in de buurt van dit nieuwe onshore onderstation. 

  

 
1 Een dubbele verbinding bestaat uit twee elektrische circuits. Bij driefasenstroom bestaat elk stroomcircuit uit drie kabels. 
Een dubbele verbinding bestaat dus uit 2 x 3 kabels. 
 

https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/
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HET OFFSHORE ELEKTRISCHE ONDERSTATION 
 
Het offshore onderstation is een vierkante of rechthoekige verhoogde constructie met een maximale zijlengte 
van 50 meter, geplaatst op funderingen. Deze nieuwe, uit staal vervaardigde structuur zal alle elektrische 
componenten bevatten die nodig zijn om de energie die door de windturbines wordt opgewekt, te transformeren 
en naar het elektriciteitsnet af te voeren. Dit station zou worden geplaatst op een metalen onderbouw die zich 
deels onder water bevindt. De hoogte van dit onderwatergedeelte wordt bepaald door de diepte van de 
zeebodem, idealiter is dit in de orde van 15 tot 20 meter, maar het kan tot 30 meter gaan in het gebied dat voor 
de inplanting van het station is geselecteerd. Het bovendek van het offshore onderstation kan zich op een hoogte 
van ongeveer 50 meter boven het gemiddelde zeeniveau bevinden (de telecommunicatieantenne niet 
meegerekend). 
 
Het offshore onderstation zou tot 12 stroomkabels van 66.000 V kunnen ontvangen: de kabels komende van de 
windturbines en twee stroomkabels van 225.000 V om elektriciteit naar de wal te brengen. Het ontwerp van het 
offshore elektrische onderstation wordt momenteel onderzocht. De precieze karakteristieken ervan zullen 
afhangen van de voor het windpark op zee gekozen configuratie. 
 

EEN VOORAF DOOR DE STAAT BEPAALDE LOCATIE 
 
De locatie van het door RTE beoogde offshore onderstation is gebaseerd op een referentielocatie, die in het 
bestek van de aanbesteding van de Staat is vastgesteld op basis van een studie van CEREMA (Centre d'études et 
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (= studie- en expertisecentrum inzake 
risico's, milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening)). De locatie komt overeen met een zone van ongeveer 1 km² 
waardoor de projectontwikkelaar enige speelruimte heeft om de definitieve plaatsbepaling van het onderstation 
te optimaliseren. 
 
Dit gebied (onderstaande BCDE-rechthoek) werd bepaald aan de hand van meerdere parameters: 
 
• een locatie binnen de inplantingszone van het park, met uitsluiting van elke locatie op minder dan 
10 kilometer van de laagwaterlijn; 
• geschikte omstandigheden voor de zeediepte (vermijden van ondiepe watergebieden waar het voor een 
vaartuig moeilijk zou zijn om te werken; vermijden van te grote waterhoogtes om de extra kosten te beperken). 
 
Na gedetailleerde technische en milieustudies zal de definitieve inplanting van het offshore onderstation binnen 
de hierboven vermelde zone van 1 km² die is vastgelegd in het bestek van de concurrentiële dialoog worden 
bepaald. 
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HET LEGGEN VAN DE KABELS  
 
Het leggen van onderzeese kabels kan beginnen vanuit het offshore elektrische onderstation of vanuit de 
aanlandingszone. Op zee worden de kabels op de bodem van twee afzonderlijke sleuven gelegd, die ongeveer 
drie keer de waterhoogte uit elkaar liggen om latere ingrepen mogelijk te maken. 

DE BESCHERMING VAN DE KABELS  
 
Om verstoring van of schade aan de kabels te voorkomen worden deze in de zeebodem ingegraven of bedekt. 
De techniek die de voorkeur geniet, is het graven van een sleuf in de zeebodem om de kabel in te leggen. Deze 
sleuf sluit zichzelf meestal op natuurlijke wijze. De diepte van de insleuving kan variëren afhankelijk van het soort 
bodem dat men aantreft, het gebruik van de zee en de geconstateerde lokale gevoeligheden. Bepaalde soorten 
zeer harde of weinig homogene bodems zijn hiervoor echter ongeschikt. De kabel wordt dan gewoon op de 
zeebodem gelegd en afgedekt met een beschermingssysteem. Er zullen bodemonderzoeken worden uitgevoerd 
om de mogelijkheden voor kabelbescherming te bepalen. 
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2.3 DE VOORLOPIG GEPLANDE FASEN VAN HET PROJECT  

 
 
De planning werd opgesteld met als doel een volledige ingebruikname van het park en de aansluiting ervan begin 
2027. De geplande exploitatieperiode heeft een duur van 30 jaar. 
 

2.3.1 2020-2023: PUBLIEK DEBAT EN VERGUNNINGSAANVRAGEN 
 
In 2019 ging de gezamenlijke ontwikkelingsfase van het project voor de twee projectontwikkelaars EMD en RTE 
van start. Deze eerste fase loopt tot begin 2023. 
 
Een nieuwe raadplegingsperiode in het verlengde van de reeds gezette stappen 
 

• In deze periode zullen de projectontwikkelaars het project in zijn geheel voorstellen op het publieke 
debat dat onder auspiciën van de Commission particulière du débat public (CPDP) wordt georganiseerd. 

• Na afloop van het publieke debat en als de projectontwikkelaars besluiten het project voort te zetten: 
• zal het overleg worden voortgezet onder auspiciën van een door de Commission nationale du débat 

public (CNDP) aangewezen borgsteller, en dit tot aan het openbaar onderzoek, 
• zullen de lessen uit het publieke debat worden meegenomen en benut in het Fontaine-overleg, dat 

eigen is aan RTE, om voor de dubbele verbinding een kabeltracé met de minste impact voor te stellen 
en om tevens de locatie met de minste impact voor het onshore onderstation en de aansluiting ervan 
op het openbare elektriciteitstransmissienetwerk naar voren te schuiven. 

 
 
Een periode van technische en milieustudies is nodig voor de vergunningsaanvragen 
 
Milieustudies worden gebruikt om de milieueffectenrapportage voor te bereiden. Deze vormt een onderdeel van 
de dossiers voor de vergunningsaanvragen voor elk van de twee projectontwikkelaars. De conclusies van deze 
studies zullen het mogelijk maken om de mogelijke maatregelen te bepalen om milieueffecten te vermijden, te 
verminderen of zelfs te compenseren en te monitoren. 
 
 
De twee belangrijkste vergunningen die de projectontwikkelaars moeten verkrijgen zijn: 
 

• de concessie voor het gebruik van het openbare maritieme domein; 
• de milieuvergunning.  
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De vergunningsaanvragen zouden tussen medio en eind 2021 worden ingediend. In het kader van het onderzoek 
van deze dossiers is het noodzakelijk een openbaar/openbare onderzoek(en) in te stellen. De onderzoeken 
zouden in de loop van 2022 gelijktijdig kunnen plaatsvinden, zodat de informatie en raadpleging van het publiek 
kan worden voortgezet. 
 
Na het verkrijgen van de vergunningen moet EMD de technische studies voor de opheffing van de risico’s en de 
karakterisering van de site opstarten (geowetenschappelijke expedities op zee om de zeebodem en de 
ondergrond in detail te bestuderen, met inbegrip van een UXO-detectie en -inventarisatie, de inzameling en 
analyse van locatiegegevens zoals wind of weer- en zeegegevens, archeologische inventaris) en de 
projectconfiguratie en de afmetingen van de funderingen voor elk van de windturbines specificeren. 
 
2.3.2 2023-2027: DE GEDETAILLEERDE STUDIES, DE SELECTIE VAN DE AANNEMERS EN 
BOUWWERKZAAMHEDEN 
 
Na deze studies zou de uitrol van het project worden voortgezet met het uitschrijven van aanbestedingen om de 
aannemers van EMD voor de belangrijkste industriële percelen van het project te selecteren en om de nodige 
financiering voor de verwezenlijking van het windparkproject op te zetten. 
 
RTE zou zijn aanbestedingen voor leveringen en werken tijdens de fase "Studies" uitschrijven. Sommige 
interventies zouden eind 2022, begin 2023 kunnen van start gaan. De aansluiting zou in de loop van het jaar 2026 
aan de energieproducent EMD ter beschikking worden gesteld. 
 
Begin 2025 zou de definitieve investeringsbeslissing voor het windmolenparkproject kunnen worden genomen. 
Het gaat om de beslissing waarmee de aandeelhouders van EMD beslissen over de daadwerkelijke uitvoering 
van het project. Deze beslissing kan worden genomen zodra de vergunningen zijn verkregen en eventuele 
beroepen zijn afgehandeld, zodra er over de belangrijke industriële contracten is onderhandeld en de 
financieringsoplossingen zijn veiliggesteld. 
 
Vanaf begin 2025 tot begin 2027, na de definitieve investeringsbeslissing, zou de bouw van het windpark 
plaatsvinden. De werken zouden aan de wal beginnen. Daarop zou de installatiefase van het offshore park 
volgen, die naar verwachting ongeveer een jaar zal duren. De volledige ingebruikname van de faciliteit zou dan 
begin 2027 kunnen plaatsvinden.  
 
2.3.3 2027-2057: EXPLOITATIE VAN HET WINDMOLENPARK GEDURENDE 30 JAAR 
 
Het windmolenpark zal naar verwachting begin 2027 voor een periode van 30 jaar in bedrijf worden genomen. 
 
2.3.4 VANAF 2057: ONTMANTELING EN SANERING VAN DE SITE  
 
Op het einde van de exploitatieperiode is de projectontwikkelaar EMD verplicht het windmolenpark te 
ontmantelen, met als doel de site waarop de concessie voor het gebruik van het publieke maritieme domein van 
toepassing is, in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 
 
Het ontmantelingsplan, zoals dat tot nu toe is gepland, is gebaseerd op de methoden en middelen die momenteel 
beschikbaar zijn. Rekening houdend met het grote aantal operationele offshore windmolenparken dat in de 
toekomst zal moeten worden ontmanteld, mogen we in de komende jaren innovatieve technische oplossingen 
verwachten. 
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2.5 DE ALTERNATIEVEN EN DE NIET-UITVOERING VAN HET PROJECT 
 
Waarom zouden we hernieuwbare energieën ontwikkelen? 
 
Aangezien het oostelijke kustdeel van het Kanaal en van de Noordzee over 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. Wat betreft offshore windenergie zijn vier projecten 
(waarvan drie in Normandië) met een totaal vermogen van bijna 2.000 MW in ontwikkeling of in aanbouw. De 
eerste ingebruiknames worden verwacht in 2023. 
 
Alternatief voor de opwekking van windenergie op zee 
 
Een alternatief op het vlak van mariene hernieuwbare energie zou getijdenenergie zijn. Deze technologie bevindt 
zich echter nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Deze technologie moet overigens in gebieden met 
gunstige omstandigheden worden gevestigd om volledig efficiënt te zijn. Deze omstandigheden, met name die 
van sterke getijdenstromen, zijn niet aanwezig voor de kust van Duinkerke. Andere technologieën, zoals 
thermische energie uit de oceanen, hebben potentieel in tropische gebieden, maar niet in continentaal Frankrijk. 
Daarom blijkt offshore windenergie tot op heden de meest aangewezen vorm van hernieuwbare mariene 
energie, waarvan de ontwikkeling het meest interessante perspectief biedt. 
 
Zoals eerder al aangehaald, is de wind op zee sterker en stabieler dan op het land, en daardoor werken offshore 
windturbines gemiddeld twee keer zo vaak als onshore turbines en zijn ze ook twee tot vier keer krachtiger dan 
onshore turbines, waardoor grote windparken kunnen worden aangelegd en er meer elektriciteit per turbine kan 
worden opgewekt.  
 
Niet-uitvoering van het project 
 
Als het project voor een offshore windmolenpark in Duinkerke niet ten uitvoer wordt gebracht, kan dit, zeker als 
de Franse Staat hiervoor geen alternatieve oplossing aandraagt, de verwezenlijking van de doelstellingen voor 
de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in gevaar brengen. Deze niet-uitvoering zou er in ieder geval 
toe leiden dat niet wordt geprofiteerd van het maritieme windpotentieel aan de kust van de Hauts-de-France, 
dat een van de beste in Frankrijk is, noch van de eraan verbonden voordelen. 
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Een geïntegreerde grensoverschrijdende aanpak door de projectontwikkelaars 
 
Rekening houdend met de ligging van het project is de inschatting van de uitdagingen en effecten ervan op een 
bredere, grensoverschrijdende schaal van essentieel belang. Daarom heeft EMD het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen (KBIN), dat belast is met de opvolging van de milieueffecten van de Belgische 
offshore windmolenparken, onder de arm genomen. Deze zeer gerenommeerde wetenschappelijke instantie zal 
worden betrokken bij de door EMD geleide milieu-expertises, met name voor de disciplines die betrekking 
hebben op mariene megafauna (zeezoogdieren en avifauna). De relevantie van deze samenwerking houdt vooral 
verband met het feit dat het KBIN sinds 2014 belast is met het toezicht op en de monitoring van de impact van 
offshore windprojecten voor de Belgische kust2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Bailey H., Brookes K.L., Thompson P.M. Assessing environmental impacts of offshore wind farms: lessons learned and 
recommendations for the future. 
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Dit jaarlijkse KBIN-monitoringprogramma verzamelt en bundelt alle bestudeerde disciplines. Het rapport dat elk 
jaar wordt gepubliceerd, bouwt voort op de vorige en stelt tot nu toe meer dan zes jaar aan studies en analyses 
ter beschikking. De nabijheid van de Belgische windmolenparken en de onafhankelijkheid van het koninkrijk ten 
opzichte van Franse projecten hebben ertoe geleid dat EMD met succes de steun heeft gevraagd van het 
Belgische team dat instaat voor deze rapporten. 
 
Deze gezamenlijke aanpak moet ook de uitwisselingen vergemakkelijken die nodig zijn voor een degelijke 
beoordeling van de cumulatieve grensoverschrijdende effecten van het project. 
 
Sterke toezeggingen van projectontwikkelaars op het vlak van milieumaatregelen 
 
In respons op de aanbesteding van de Staat heeft EMD zich ertoe verbonden een budget van meer dan 40 miljoen 
euro vast te leggen voor de uitvoering van deze milieumaatregelen, waarbij met alle milieudisciplines rekening 
zal worden gehouden. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om de morfobathymetrische evolutie van de 
zeebodem te volgen om de dynamiek van de ecosystemen te begrijpen, om een radar te installeren om avifauna 
te monitoren, of om de populaties in de waterkolom en de mariene megafauna te monitoren tijdens zowel de 
bouwfase als de daaropvolgende exploitatiefasen van het project. 
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3.2.2.2 LANDSCHAPSINTEGRATIE OP ZEE EN AAN DE WAL 
 
De offshore infrastructuur 
 
Het project past in een van west naar oost gediversifieerde landschappelijke context. Het westen van het gebied 
wordt gekenmerkt door een sterk ruimtebeslag van de kust met de aanwezigheid van de stad Duinkerke en haar 
haven. Naar het oosten toe, tot aan de Belgische grens, verandert de kustlijn geleidelijk aan en krijgt ze haar 
natuurlijke karakter terug, met de aanwezigheid van badplaatsen (Malo-les-Bains, Leffrinckoucke 
(Leffrinkhoeke)) gelegen aan de rand van een 4 km lang strand dat uitloopt in een opmerkelijk duingebied 
doorspekt met kleine badplaatsen (Zuydcoote (Zuidkote), Bray-Dunes). Deze duinen vormen het laatste 
natuurgebied aan de kust van het Noorderdepartement en zijn geklasseerd als natuurlijk erfgoed. De Belgische 
kustlijn sluit aan op de Franse kustlijn met de aanwezigheid van natuurgebieden bestaande uit duinen, 
afgewisseld met badplaatsen. 
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De visuele waarnemingen van het park zouden dus beperkt moeten blijven tot de kuststrook, of het nu gaat om 
een natuurlijke of een door de mens gecreëerde, en tot de kustgemeenschappen. Het achterliggende 
kuststrookgebied zou door de topografie en de aanwezigheid van talrijke visuele schermen (verstedelijking, 
duinen, bossen) zeer weinig uitzicht op het windmolenpark moeten geven. De projectontwikkelaars houden 
rekening met deze uitdagingen en leggen maatregelen vast om de landschappelijke integratie van het project te 
optimaliseren. Er zouden dus ontwerpkeuzes kunnen worden voorgesteld, zoals de installatie van windturbines 
met een hoog vermogen per eenheid. Bij een equivalent totaal vermogen zou deze keuze het mogelijk maken 
om het aantal turbines te verminderen en de dichtheid ervan aan de horizon te verlichten. Zo zou het aantal 
windturbines kunnen variëren van 38 tot 46. 
 

Daarnaast heeft EMD in zijn respons op de aanbesteding vastleggingen gedaan om de uitdagingen op het gebied 
van de landschapsintegratie het hoofd te bieden, met name: 
 

• het inplantingsgebied van het windpark is beperkt tot maximaal 50 km², d.w.z. ongeveer 2/3 van het in 
het raam van de aanbesteding van de Staat voorgestelde gebied van 73 km²; 

• de windturbines liggen allemaal meer dan 10 km uit de kust. 
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Op basis van zijn ervaring met de projecten die hij elders in Frankrijk ontwikkelt, zal de projectontwikkelaar EMD 
samen met een gespecialiseerd studiebureau een bijkomende landschapsstudie van het windmolenpark 
uitvoeren met integratie van het offshore elektrische onderstation. Deze studie zal worden uitgevoerd door 
experten met een goede kennis van de noordelijke gebiedsdelen en zal talrijke fotomontages bevatten vanuit 
alle kustgemeenten van waaruit het windpark potentieel zichtbaar zou zijn, van Calais tot Oostende, en vanop 
opmerkelijke uitkijkpunten. Er wordt gestreefd naar verschillende licht- en zichtbaarheidsomstandigheden om 
een zo getrouw mogelijke weergave mogelijk te maken: op verschillende tijdstippen van de dag, op heldere of 
bewolkte dagen of zelfs 's nachts. Deze fotomontages zullen tijdens het publieke debat aan het publiek en 
vervolgens in de gemeentehuizen van elke betrokken gemeente worden voorgesteld met behulp van 
instrumenten die met name de precieze locatie van het uitkijkpunt en de meteorologische en 
observatieomstandigheden aangeven, en dit voor de verschillende scenario's op het vlak van de grootte en het 
aantal geplande windturbines. 
 

PAGINA 88  

 

3.3.2 MARITIEME ACTIVITEITEN EN GEBRUIKEN EN DE VEILIGHEID DAARVAN 
 

3.3.2.1 BEROEPSVISSERIJ EN MARIENE TEELTACTIVITEITEN 
 
De visserijactiviteit in het projectgebied bestaat uit schepen die onder Franse vlag varen en voornamelijk tot de 
maritieme districten Duinkerke en Boulogne-sur-Mer behoren evenals enkele schepen die onder buitenlandse 
vlag varen. De vloot onder Franse vlag bestaat voornamelijk uit schepen van minder dan 16 meter die in de haven 
van Duinkerke zijn geregistreerd en die de zogenaamde visserij met passief vistuig (netten) beoefenen. Hun 
activiteit is het meest intens in de winter en het voorjaar. Twee Duinkerkse schepen vissen ook op garnalen in 
het zandgebied dicht bij de kust. Ongeveer veertig andere Franse schepen, trawlers en staande-wantvissersboten 
uit de haven van Boulogne-sur-Mer vissen ook in het projectgebied en de omgeving ervan, voornamelijk in het 
voor- en najaar. 
 
Vissersvaartuigen die onder buitenlandse vlag varen, mogen niet in de kustvisserijzone (tussen de kust en 6 
zeemijl uit de kust) vissen. Buiten dit gebied hebben slechts enkele Nederlandse, Belgische en, in mindere mate, 
Britse vaartuigen "historische visrechten" om op bepaalde soorten te vissen. Deze vaartuigen zijn uitsluitend 
eenheden van meer dan 25 meter die het hele jaar door werken, voornamelijk in de visserij met gesleept vistuig 
(boomkor en Deense zegennetten). 
 
Vanaf 2017 zijn projectontwikkelaars een dialoog aangegaan met de beroepsvisserijsector en de organisaties die 
hen (lokaal en regionaal) vertegenwoordigen. Deze uitwisselingen maakten het mogelijk om een eerste evaluatie 
te maken van de beroepsvisserijactiviteit in en rond het projectgebied en, voor EMD, om de verbintenissen 
waarmee de projectontwikkelaar concrete antwoorden geeft op de kwesties die door de beroepsvissers werden 
aangekaart, in vaste vorm te gieten. 
 
RTE en EMD hebben het Comité régional des pêches (CRPMEM Hauts-de-France) bovendien belast met de 
uitvoering van een eerste onderzoek naar de visserijactiviteiten in het projectgebied voor een offshore 
windmolenpark in Duinkerke en de aansluiting daarvan, om zo een beter inzicht te krijgen in de beroepsactiviteit 
en de daarmee samenhangende uitdagingen. 
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3.3.2.2 VEILIGHEID OP ZEE 
 
De inplanting van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke creëert nieuwe beperkingen die gevolgen 
kunnen hebben voor de maritieme bewaking op land of aan boord (radar, visueel, communicatie). Daarom 
hebben EMD en RTE studies opgestart om rekening te houden met de aspecten die verband houden met de 
veiligheid op zee, om de veiligheidskwesties van de scheepvaart in de hand te houden en zo het samengaan van 
verschillende wijzen van gebruik van de zee die in de context van dit project werd voorgesteld, te garanderen. 
 
Er wordt een relevante maritieme bewakingsarchitectuur uitgebouwd met als doel de impact van het park op de 
in het gebied aanwezige maritieme bewakingsmiddelen te compenseren. Deze voorziening is bedoeld om de 
diensten van de “Action de l'État en mer” (AEM) te helpen bij opsporings- en reddingsoperaties in en rond het 
park. Er werden ook interventiemiddelen (nautische ondersteuning) vastgelegd om een aanvaardbaar 
risiconiveau te bereiken (ALARP3) en deze zullen samen met de betrokken diensten worden ontwikkeld. 
 
Wat betreft het beheer van het zogeheten "UXO"-risico, dat een belangrijke uitdaging vormt op de projectlocatie, 
zullen de projectontwikkelaars EMD en RTE nauw samenwerken met de betrokken maritieme autoriteiten. 
 
Aanvullende studies, uitgevoerd in het kader van de impactstudie, zullen ervoor zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de bestaande middelen voor toezicht, interventie, communicatie en met radio-elektrische 
erfdienstbaarheden4. De resultaten van deze studies zullen het mogelijk maken de maatregelen te bepalen om 
risico's in verband met de veiligheid op zee te omzeilen, te verminderen of te compenseren. Deze maatregelen 
zouden bijvoorbeeld bestaan uit de installatie van uitrusting voor de veiligheid op zee binnen in het park en de 
oprichting van een organisatie en de terbeschikkingstelling van middelen om in het inplantingsgebied 
veiligheidsomstandigheden te garanderen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke oorspronkelijk zijn 
vastgesteld. 
 

PAGINA 102  

 
Het publieke debat biedt iedereen de gelegenheid om zich uit te spreken over de wenselijkheid van het project, 
de doelstellingen en de belangrijkste karakteristieken ervan. Het is een moment van openheid en dialoog, dat 
het besluitvormingsproces van de projectontwikkelaars voedt. 
 

4.1 DE VERWACHTINGEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS MET BETREKKING TOT HET PUBLIEKE 
DEBAT 
 
EMD en RTE leggen een project voor een publiek debat voor, waarvan sommige aspecten al het onderwerp van 
een eerste raadpleging zijn geweest: 
 

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

• de projectontwikkelaars hebben in samenwerking met het district gewerkt aan het laten valideren van 
het studiegebied dat nodig is voor de inplanting van de aansluitvoorzieningen. 
 

 

 
3 As Low As Reasonably Practicable – Zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. 
4 Erfdienstbaarheden: een erfdienstbaarheid is een last die wordt opgelegd aan privé-eigendom met het oog op een doel van 
algemeen belang. De doorgangsrechten voor de elektriciteitsleidingen zijn bijvoorbeeld vastgelegd in de artikelen L.323-4 en 
volgende van de “Code de l’énergie” (Energiewetboek, Frankrijk) (voorheen artikel 12 van de wet van 1906).  
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Het publieke debat is de gelegenheid om het project in zijn geheel te voor te stellen, om het grote publiek en de 
omwonenden te bereiken, om informatie over het project op grote schaal te verspreiden en om het debat onder 
goede omstandigheden aan te zwengelen. Het moet het publiek een zo goed mogelijk inzicht geven in het 
project, met bijzondere aandacht voor de duidelijkheid en transparantie vanuit de projectontwikkelaars. Het 
publieke debat is een stap die thuishoort in het projectontwikkelingsproces. Het richt zich tot de hele bevolking 
zodat deze zich kan uitspreken en antwoorden kan krijgen op de vragen die het zich stelt. Zo kan de bevolking 
opmerkingen maken, kritiek leveren, suggesties doen en ideeën en initiatieven delen. Het is een cruciaal moment 
in de ontwikkeling van het project, aangezien het de eerste keer is dat de projectontwikkelaars formele 
uitwisselingen hebben met het grote publiek, dat door zijn ervaring en uiteenlopende belangen nieuwe visies, 
meningen en uiteenlopende standpunten naar voren brengt die evenzoveel elementen voor reflectie en 
uitgangspunten voor de verbetering van het project vormen. 
 
Tijdens het publieke debat zullen de deelnemers hun mening kunnen geven over specifieke punten van het 
project. De projectontwikkelaars verbinden zich ertoe alle bijdragen aan het debat te analyseren en de conclusies 
die zij daaruit trekken, te presenteren. 
 

• Wat de milieu- en sociaaleconomische aspecten betreft, zal het publiek de specifieke uitdagingen van 
het gebiedsdeel waarmee rekening moet worden gehouden, de rangorde ervan kunnen aankaarten en 
het zal studie- en monitoringmethoden kunnen voorstellen die de aanzet kunnen zijn tot specifieke 
maatregelen die aan deze uitdagingen tegemoetkomen. 

• De afmetingen van de projectfaciliteiten en de toekomstige keuzes van de projectontwikkelaars 
vereisen duidelijkheid. Het publiek zou veranderingen in bepaalde parameters kunnen voorstellen, die 
de projectontwikkelaars dan zullen analyseren. 

• De integratie van de bouwwerken in het landschap is een verwachting die traditioneel sterk leeft bij het 
publiek. De projectontwikkelaars zullen zich inspannen om de gekende impact van het project op een 
eenvoudige en transparante manier te presenteren teneinde de mening van het publiek te krijgen. 
 

 
In deze tweeledige doelstelling van uitwisseling en gezamenlijke opbouw verwacht EMD uit het publieke debat 
bijvoorbeeld adviezen over: 
 

• de maatregelen die moeten worden genomen om bij te dragen aan de toeristische aantrekkingskracht 
van het gebied; 

• de impact op de horizon: een voorstel om de windturbines op één lijn te brengen kan bijvoorbeeld de 
impact van het park op de horizon verruimen en tegelijkertijd een betere navigatie binnen het park 
mogelijk maken. Dit zou het samengaan met het huidige maritieme gebruik bevorderen; 

• de afmetingen van de windturbines: hoewel het maximale vermogen van het park al op 600 MW is 
vastgesteld, liggen de grootte en het aantal windturbines nog niet vast. Een vermindering van het aantal 
windturbines en de verhoging van het vermogen van elk van deze turbines zou betekenen dat er een 
groter model van windturbines moet worden gekozen om het vermogen van het park niet te 
overschrijden; 

 

4.2 HET BESLUIT VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS NA AFLOOP VAN HET PUBLIEKE DEBAT 
 
Binnen een termijn van twee maanden na afronding van het publieke debat stelt de voorzitter van de CPDP een 
verslag op over dit publieke debat en de voorzitster van de CNDP maakt het eindoordeel op. Het verslag en het 
eindoordeel worden op een door hen georganiseerde persconferentie openbaar gemaakt en vervolgens op de 
website van de CNDP geplaatst. Deze documenten hebben tot doel de voorwaarden voor de organisatie en voor 
het verloop van het debat in herinnering te brengen en tevens alle meningen, standpunten, argumenten en 
opmerkingen die door het publiek en de belanghebbenden tijdens het debat zijn geuit, te inventariseren. Het is 
niet de bedoeling dat men zich in deze documenten over de kern van het project uitspreekt of er een advies over 
uitbrengt. 
 
Binnen een termijn van drie maanden na de bekendmaking van het eindoordeel van het publieke debat zullen 
de projectontwikkelaars EMD en RTE beslissen of het project al dan niet wordt voortgezet. Zij zullen zich baseren 
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op de elementen en de lessen die zij hebben verkregen/getrokken om dit besluit te nemen. Zij moeten ook 
aangeven welke maatregelen zij nodig achten om tegemoet te komen aan de lessen van het publieke debat. 
 

4.3 VOORTDURENDE RAADPLEGING NA AFLOOP VAN HET PUBLIEKE DEBAT, TOT AAN HET 
OPENBAAR ONDERZOEK 
 
EMD en RTE zijn ervan overtuigd dat de sterke betrokkenheid van de lokale belanghebbenden en het publiek een 
hulpmiddel is bij de besluitvorming dat aanvullende informatie en gegevens over het project verschaft en de 
verankering van het project in het gebiedsdeel verbetert. Zo zou de dialoog die reeds is aangegaan met de lagere 
overheden, de sociaaleconomische actoren, de gebruikers van de zee, het verenigingsleven, voorafgaand aan 
het publieke debat, en vervolgens tijdens het debat met het grote publiek, worden verlengd tot aan het openbare 
onderzoek. 
 
De modaliteiten van de participatieve en informatieverstrekkende aanpak die na het publieke debat plaatsvindt, 
zullen door de projectontwikkelaars worden bepaald in het licht van de lessen die uit het publieke debat worden 
getrokken, onder auspiciën van de door de CNDP aangewezen borgsteller. 
 

4.4. HET OPENBAAR ONDERZOEK, EEN ANDER BELANGRIJK MOMENT VOOR HET UITEN VAN DE 
PUBLIEKE OPINIE IN DE ONTWIKKELINGSFASE 
 
Als de projectontwikkelaars besluiten om door te gaan met het project, zullen tussen medio en eind 2021 
vergunningsaanvragen worden ingediend voor de bouw en exploitatie van het windpark en de aansluiting ervan. 
 
Het onderzoek van de vergunningsaanvragen door de bevoegde autoriteiten zou aanleiding geven tot het 
houden van een openbaar/openbare onderzoek(en), onder auspiciën van een onderzoekscommissaris of een 
commissie voor openbaar onderzoek. 
 
Deze fase zal dus een ander belangrijk moment in het project zijn, omdat het alle betrokkenen de kans biedt hun 
mening te geven over een geavanceerder project, dat in het raam van de impactstudie nader wordt uitgewerkt. 
 
Het eindoordeel en het verslag van de raadplegingen (publiek debat en raadpleging onder auspiciën van de 
borgsteller) zullen aan de dossiers van het openbaar onderzoek worden toegevoegd, net als de volledige 
impactstudie. Deze documenten zullen dus beschikbaar zijn voor het publiek tijdens de periode van openbare 
onderzoeken die in de loop van het jaar 2022 kunnen worden gehouden. 
 

4.5 SPECIFIEKE TOEZICHTS- EN RAADPLEGINGSINSTRUMENTEN VOOR HET DUINKERKEPROJECT 
 
Om het publiek na het publieke debat voortdurend te informeren en te betrekken, zou een specifiek instrument 
worden voorzien, naargelang de behoeften en de fasen van het project, zoals de organisatie van bijeenkomsten 
voor lokaal overleg of thematische conferenties. 
 
De speciaal aan het project gewijde website zou iedereen ook de kans geven om op de hoogte te blijven van de 
voortgang van het project. Deze site, die gedurende de hele levensduur van het park voortdurend zal worden 
gevoed en verrijkt, zou na het publieke debat een ruimte voor expressie en een forum voor veelgestelde vragen 
kunnen bevatten om zo een permanente interface te vormen tussen het grote publiek en de 
projectontwikkelaars. 
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AGENDA VOOR HET DEBAT  
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