GEMEENTEBESTUUR DE HAAN

OPENBAAR ONDERZOEK VOOR DE EXPLOITATIE VAN
EEN INNOVATIE- EN ONTWIKKELINGSPLATFORM VOOR
DE KUST VAN OOSTENDE

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge,
heeft een aanvraag ingediend bij de federale overheid tot het verkrijgen van de exploitatie van een
innovatie- en ontwikkelingsplatform voor de kust van Oostende.
Het project omvat de exploitatie van een maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform tot 2033.
Concreet gaat het om de exploitatie van het NEMOS-testplatform, gelegen binnen het Belgisch deel
van de Noordzee op circa 500 meter voor de kust van Oostende, dat door de POM West-Vlaanderen
mogelijks zal worden overgenomen. Er wordt voorzien dat volgende metingen, onderzoeken en testen
kunnen gebeuren op het maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform (niet-limitatief):
golfenergieconversie, corrosie- en abrasieonderzoek, kabelmanipulaties, onderzoek resistieve
weerstand, materiaalkundig onderzoek, meteorologische meetmast, onderzoek naar
onderwatersubstraten, onderzoek stratifiëring, droneplatform, ROV- en kite-technologie. De
testopstellingen gebeuren zowel in het kader van onderzoek door kennisinstellingen als commerciële
bedrijven. Zodra relevant en concreet, zal onderzocht worden of hiervoor bijkomende vergunningen
nodig zijn, en indien relevant zullen deze bijkomende vergunningen aangevraagd worden voor de
plaatsing van deze testopstellingen. Daarnaast worden gedurende maximum 3 jaar de NEMOS-testen,
zoals oorspronkelijk voorzien, verdergezet. Na de gebruiksperiode wordt het platform ontmanteld.
Vanaf 09 maart t.e.m. 07 april 2018 ligt de aanvraag tot het verkrijgen van een milieuvergunning voor
de exploitatie van een innovatie- en ontwikkelingsplatform voor de kust van Oostende. De aanvraag
is vergezeld van een milieueffectenrapport (MER) inclusief een niet technische samenvatting.
Het dossier kan door iedereen geconsulteerd worden in de burelen van de BMM in Brussel en
Oostende, het MER zal eveneens op de website van de BMM geplaatst worden .
Geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren t.e.m. 23 april 2018 indienen,
door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, gericht aan de BMM/UGMM,
Gulledelle 100, 1200 Brussel, t.a.v. Mia Devolder of mdevolder@naturalsciences.be.
Het dossier haar bijlagen liggen kan eveneens ingezien worden in het op het bureau van de dienst
Ruimtelijke Omgeving, Stedenbouw, ruimtelijke planning en wonen - Lokaal 01.02 , gemeentehuis,
Leopoldlaan 24, 8420 De Haan (Kl.), elke werkdag van 8 tot 12 uur, 's zaterdags uitgezonderd.
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