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Adviescomité SEA 

 

Advies betreffende het ontwerpregister met het oog op het 
opmaken van het milieueffectenrapport in het kader van het 

Nationaal Operationeel Programma voor de Belgische 
Visserijsector 2007-2013 

 

Onderwerp : Toepassing van Art.10, §2 van de wet van 13/02/2006  betreffende 
de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de 
uitwerking van de plannen en programma's in verband met het 
milieu: 
 
Omvat het ontwerpregister betreffende het Nationaal Operationeel 
Programma voldoende informatie voor de opstelling van het 
milieueffectenrapport? 

 

Brussel, 11 april 2008 

 
 
 
Conform artikel 10, §2 van de wet van 13/02/2006, is het Adviescomité gevat 
geworden op 13 maart 2008 door de dienst Marien Milieu van het directoraat-generaal 
Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu voor wat betreft de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie 
die het milieueffectenrapport voor het Nationaal Operationeel Programma (NOP) dient 
te omvatten. 
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Het advies houdt bovendien rekening met de huidige kennis en evaluatiemethodes, 
met de inhoud en het detailleringsniveau van het plan of van het programma. Dit 
advies wordt binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek voorgelegd. Bij 
ontstentenis wordt het advies geacht gunstig te zijn.  
 
Met respect voor deze termijn van 30 dagen, levert het Adviescomité het hieronder 
vermelde advies voor de delen over de maricultuur (aquacultuur op de zee) uit het 
NOP. De maricultuur valt namelijk onder de federale bevoegdheid.  
 
De andere delen van het NOP vallen onder de bevoegdheden van het Vlaamse en 
het Waalse Gewest (waaronder visserij en aquacultuur binnen hun territorium). Het 
Vlaamse Gewest is bovendien bevoegd voor de zeevisserij. 
 
 
 

1. Context 
 
De verordening (EG) nr 1198/2006 van de Raad van 27/07/2006 inzake het 
Europees Visserijfonds voorziet in de verplichting voor elke Lidstaat om een 
Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor de visserij- en aquacultuursector op te stellen, 
wil men aanspraak kunnen maken op financiële steun uit het Fonds.  
 
Het NSP moet de doelstellingen en de prioriteiten van de Lidstaat voor de toepassing 
van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid bevatten. 
 
Het NSP dient als basis voor het NOP dat ten doel heeft het beleid en de prioriteiten 
die door het Europees Visserijfonds medegefinancierd zullen worden te 
verwezenlijken. 
 
Het NOP bestrijkt, net als het NSP, de periode van 01 januari 2007 tot 31 december 
2013.  
 
Het NSP moet aan de Europese Commissie worden voorgelegd uiterlijk op het 
moment waarop de Lidstaat zijn NOP indient. 

 
 
 

2. Uitvoering van de federale SEA procedure 
 
Het advies van het Adviescomité over de noodzaak om al dan niet een strategische 
milieubeoordeling uit te voeren op het NSP en op het NOP werd gegeven op 17 
januari 2008 en was als volgt: 

- een beoordeling van de gevolgen op het milieu vereist is voor het NOP; 
- een beoordeling van de gevolgen op het milieu niet vereist is voor het NSP. 
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Op grond van artikel 10, §2 van de wet van 13/02/2006, met het oog op de opstelling 
van het milieueffectenrapport, heeft de dienst Marien Milieu, als opsteller van het 
programma, een ontwerpregister uitgewerkt met de informatie die het milieurapport 
moet bevatten. 
 
De informatie vermeld in bijlage II van deze wet vormt de minimuminhoud voor dat 
register. 
 
Om het milieueffectenrapport op te stellen, heeft de dienst Marien Milieu, net zoals 
het Vlaamse Gewest, een beroep gedaan op het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek (ILVO) om één enkele evaluatie van de impact op het leefmilieu 
van het NOP te coördineren (Art. 9 van de wet van 13/02/2006). 
 
 
 
Conclusie – Advies van het Adviescomité  
 
 

a. Algemene opmerkingen op het volledige ontwerpregister:  
 

- de plannen “maricultuur” in het NOP zelf dienen in meer detail uitgewerkt te 
worden om een functionele strategische milieubeoordeling (SEA) op te stellen. 
De ruimtelijke planning van de voorgestelde potentiële projecten is 
noodzakelijk om de milieu-impact op bijvoorbeeld de marien beschermde 
gebieden in kaart te brengen. Een betere samenwerking tussen de betrokken 
diensten, zowel op federaal als op gewestelijk niveau, had deze onvolledige 
context kunnen voorkomen; 

 
- het ontwerpregister spitst zich voornamelijk  toe op visserij, terwijl de federale 

procedure betrekking heeft op maricultuur. De aspecten “maricultuur” worden 
slechts op weinige plaatsen behandeld in dit ontwerpregister; 

 
- de algemene doelstelling van een SEA procedure is het in rekening brengen 

van het cumulatief effect van alle (potentieel) bestaande drukken op het 
marien milieu. Dit houdt in dat een basisschets nodig is van de belangrijkste 
menselijke activiteiten, waaronder visserij en vervuiling. Deze cumulatieve 
analyse wordt niet voorzien door dit ontwerpregister; 

 
- de potentiële grensoverschrijdende effecten van de uitvoering van de 

potentiële “maricultuur” projecten, gecombineerd met andere potentiële 
projecten van het NOP, worden niet belicht. 

 
 

b. Gedetailleerde opmerkingen, vertrekkend van de tabel van pagina 7 van het 
ontwerpregister 

 
Aangezien het milieueffectenrapport de (mogelijke) aanzienlijke gevolgen van de 
uitvoering van het plan of het programma moet identificeren, beschrijven en 
evalueren, evenals de redelijke vervangingsoplossingen, rekening houdend met de 
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doelstellingen en het geografische toepassingsgebied van het plan of het 
programma, moet ook het ontwerpregister deze informatie omvatten. 
 
Het ontwerpregister toont niet voldoende deze waarschijnlijke aanzienlijke gevolgen, 
noch die vervangingsoplossingen. 
 
De minimaal vereiste informatie, zoals vereist door de bijlage II van de wet van 
13/02/06 is de volgende: 
 

1° een schets van de inhoud en de belangrijkste doelstellingen van het plan of programma 
en het verband met andere, relevante plannen en programma’s 

- een betere beschrijving van het NOP dient opgenomen te worden, en 
vervolgens gekaderd te worden in het NSP; 

- een vermelding van de verschillende zwaartepunten is hier op zijn plaats, 
maar in dit kader is de identificatie noodzakelijk van de punten die van belang 
zijn voor de maricultuur binnen deze verschillende zwaartepunten; 

- het verband met andere plannen en programma’s dient uitgewerkt te worden, 
waaronder de vermelding van Natura 2000, NSP en ruimtelijk plan van 
aanleg in de Belgische zeegebieden. 

 

2° de relevante aspecten van de bestaande situatie van het milieu en de mogelijke 
ontwikkeling daarvan als het plan of programma niet wordt uitgevoerd en 

3° de milieukenmerken van gebieden waarvoor de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn 

- de basisbenadering voor het opstellen van de wetenschappelijke baseline 
van de relevante componenten van het marien milieu dient hier hernomen te 
worden. Hierbij moet enkel de nulsituatie worden weergegeven van die 
componenten die mogelijks een impact zullen ondervinden van maricultuur. 
Belangrijkste componenten dienen dus geïdentificeerd te worden. Dit zijn 
onder meer eutrofiëring, chemische vervuiling, introductie exogene soorten, 
introductie voedingsmiddelen, … ; 

- feitelijke beschrijving van de huidige maricultuur situatie dient opgenomen te 
worden; 

- in het ontwerpregister dient aangegeven te worden hoe de effecten van niet-
uitvoering van de projecten “maricultuur” in kaart zullen worden gebracht. De 
conclusies onder p. 42, punt 6, §3 dienen hier nog niet getrokken te worden, 
maar horen deel uit de maken van de eigenlijke SEA. 

 

4° alle bestaande milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma, met 
inbegrip van met name milieuproblemen in gebieden die vanuit milieuoogpunt van 
bijzonder belang zijn, zoals gebieden die op grond van de Richtlijnen 79/409/EEG en 
92/43/EEG zijn aangewezen 

- de link met het cumulatieve effect van de drukken die reeds bestaan en een 
mogelijke verbanden met de verdere uitwerkingen van het plan dient hier 
gelegd te worden. Belangrijk is hier de heroriëntatie van visserij naar 
maricultuur; de wijze waarop deze heroriëntatie precies zal plaatsvinden dient 
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verduidelijkt te worden. 
 

5° de doelstellingen ter bescherming van het milieu, welke relevant zijn voor het plan of 
programma, alsook de wijze waarop met deze doelstellingen en andere 
milieuoverwegingen rekening is gehouden bij de voorbereiding van het plan of 
programma 

- de wijze waarop de milieudoelstellingen die deel uitmaken van de 
instrumenten opgelijst op p. 19 werden geïntegreerd in het NOP, dient 
geïllustreerd te worden in de SEA voor wat betreft de maricultuuraspecten.  

 

6° de mogelijke aanzienlijke milieueffecten, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit, bevolking, 
gezondheid van de mens, fauna, flora, bodem, water, lucht, klimaatfactoren, materiële 
goederen, cultureel erfgoed, met inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed, 
landschap en de wisselwerking tussen bovengenoemde elementen 

- vertrekkende vanuit de milieucomponenten geïdentificeerd onder punt 2°, 
dient hier een sterk uitgewerkte wetenschappelijke evaluatie opgenomen te 
worden van de te verwachten milieu-impact van de projecten “maricultuur” op 
deze componenten. Hierbij is de schaal van de voorziene projecten van 
elementair belang. Aangezien dit niet wordt uitgewerkt in het NOP, kan men 
voorstellen om in de SEA een verschillend aantal scenario’s voor wat betreft 
de schaal op te nemen (van pilootprojecten tot commerciële ontwikkeling). 
Tabel 5.1 dient dus enerzijds sterk gereduceerd te door zich te beperken tot 
de relevante componenten, maar deze  dienen anderzijds sterk verdiept te 
worden in detail (onder de vorm van tekst). Enkel de relevante componenten 
dienen hier weerhouden te worden, maar de milieueffecten dienen in detail te 
worden te worden beschreven.   

 

7° de voorgenomen maatregelen om aanzienlijke negatieve effecten op het milieu van de 
uitvoering van het plan of programma te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk 
teniet te doen en 

8° een schets van de redenen voor de selectie van de onderzochte alternatieven en een 
beschrijving van de wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd, met inbegrip van de 
moeilijkheden die bij het verzamelen van de vereiste informatie zijn ondervonden, 
zoals technische tekortkomingen of ontbrekende kennis 

- Deze punten lijken niet uitgewerkt voor wat betreft projecten”maricultuur”. 
 

9° een beschrijving van de voorgenomen monitoringsmaatregelen overeenkomstig artikel 
16 

- monitoringsmaatregelen kunnen verder uitgewerkt worden in het kader van 
het verstrekken van de milieuvergunning voor de individuele projecten door 
de federale overheid. 
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10° een niet-technische samenvatting van de in de bovenstaande punten verstrekte 
informatie 

- de niet-technische samenvatting uit het ontwerpregister is te beperkt. Het 
doel van de niet-technische samenvatting is om de essentiële thema’s van 
het milieueffectenrapport makkelijk begrijpbaar en toegankelijk te maken voor 
het grote publiek en de beslissingsnemers. De samenvatting uit het 
ontwerpregister zal vervolledigd moeten worden in het milieueffectenrapport 
zelf. 

 
 
 
 
 
Concluderend wordt verzocht het ontwerpregister betreffende het NOP aan te 
passen in functie van de hierboven vermelde comment aren, alvorens die als 
bekrachtigt te kunnen beschouwen (en dus als basis dienen voor de 
voorbereiding van het milieueffectenrapport).  
 
Overeenkomstig Art.14 §1 van het koninklijk besluit van 22/10/2006 betreffende de 
organisatie en de werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van 
de gevolgen van de plannen en programma’s die aanzienlijke effecten kunnen 
hebben op het milieu, werd dit advies bij consensus uitgebracht. 
 


