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Betreft: CP24/4&5 – Aanvraag voor een nieuwe concessie voor de extractie
van mariene aggregaten (in casu zand) in het Belgisch deel van de Noordzee
voor de zone 4 (Hinderbanken) en zone 5 (Blighbank)
Geachte heer directeur-generaal,
De afdeling Kust is als uitvoerende entiteit van het agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust (MDK) verantwoordelijk voor de zeewering.
Strandsuppleties blijven daarbij ook van cruciaal belang voor de bescherming
van onze Belgische Kust tegen stormvloeden en overstromingen vanuit zee.
Naast het gebruik van zand afkomstig van grote infrastructuurprojecten
(beneficial use) is ook het gebruik van zeezand uit de controlezones in het
Belgisch deel van de Noordzee essentieel om de kustveiligheid te kunnen blijven
garanderen in de nabije toekomst.
Hierbij heb ik de eer u in bijlage onze concessieaanvraag over te maken voor
zandwinning binnen de controlezones 4&5. Dit betreft een aanvraag tot
vernieuwing van onze concessie voor een uitzonderlijk project. Onder
“uitzonderlijk project” wordt verstaan een exploitatie waarbij per maand meer
dan 100.000 m³ zand ontgonnen wordt en die beperkt is in tijd. Strandsuppleties
vallen hier quasi altijd onder. Deze concessieaanvraag staat naast de lopende
concessies CP24/1&2 en CP24/3.

In bijlage bij dit schrijven kan u volgende documenten vinden conform het KB van 1 september 2004
betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor
de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en
op het continentaal plat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 maart 2014 en 19 april 2014:
-

-

Het aanvraagformulier “Aanvraag concessie zandwinning”
Het milieueffectbeoordelingsrapport voor de extractie van mariene aggregaten in het Belgisch
deel
van
de
Noordzee
(Arcadis,
dd.
12/11/2020
ref.
BE0119000341_MER
zandwinning_v7.0_Finaal_20201112) zoals goedgekeurd door de BMM dd. 1/12/2020. Deze MER
werd opgemaakt in opdracht van afdeling Kust, afdeling Maritieme Toegang én Zeegra.
Een dieptekaart in projectie Mercator WGS 84 op schaal 1/100.000 of 1/150.000 met daarop voor
de betrokken sector(en) de gevraagde gegevens.

De raming van het te ontginnen volume bedraagt 7 miljoen m³ (7.000.000 m³). De duur van de
werkzaamheden (looptijd concessie) voor deze aanvraag is 10 jaar (+/- 2021-2031).
Conform de gesprekken met uw diensten wordt de aanvraag gelijktijdig ingediend met de aanvraag door
(enkele) leden van Zeegra. Een kopie van deze aanvraag wordt eveneens digitaal verstuurd aan:
- Dienst Continentaal Plat t.a.v. Helga Vandenreyken Helga.Vandenreyken@economie.fgov.be
- BMM t.a.v. diensthoofd Brigitte Lauwaert blauwaert@naturalsciences.be
Voor bijkomende inlichtingen kan u
elias.vanquickelborne@mow.vlaanderen.be
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