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Adviescomité SEA 

 

Advies met betrekking tot het milieueffectenrapport  in het kader 
van het Nationaal Operationeel Programma voor de Be lgische 

visserijsector 2007-2013 

 

Betreft: Bepaling van het advies van het Comité in toepassin g van art. 12 
van de wet van 13 februari 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. 

Dit advies heeft betrekking op drie elementen: 

1/ het milieueffectenrapport (MER) 

2/ de impact van de resultaten van het MER op het ontwerp van 
Nationaal Operationeel Programma voor de Belgische visserijsector 
(NOP) 

3/ het feit of het al dan niet noodzakelijk is om een beoordeling te 
maken van de grensoverschrijdende effecten op het milieu in een 
andere lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die partij is 
bij het verdrag van Espoo. 
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Brussel, 9 juli 2008 

 

 

Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 13 februari 2006 werd het Adviescomité 
door de dienst Marien Milieu van het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 15 mei 2008 
verzocht om een advies uit te brengen over het milieueffectenrapport van het 
Nationaal Operationeel Programma voor de Belgische visserijsector evenals over dit 
plan. 

Overeenkomstig artikel 12, lid 3 wordt het advies van het Comité verstrekt binnen de 
vereiste termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf de adviesaanvraag. Deze termijn 
wordt vastgelegd op 17 juli 2008. 

Overeenkomstig de bevoegdheidsverdeling heeft dit advies enkel betrekking op het 
deel van het milieueffectenrapport over maricultuur (aquacultuur op zee). Hetzelfde 
geldt voor het NOP: dit advies heeft enkel betrekking op het deel dat deze materie 
behandelt. 

Om het milieueffectenrapport op te stellen doen de dienst Marien Milieu en het 
Vlaams Gewest een beroep op het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
(ILVO) om één enkele milieueffectenbeoordeling van het NOP te coördineren (art. 9 
van de wet van 13/02/2006). 

 

 

Conclusie – Advies van het Adviescomité  

 

1. Wat de algemene inhoud van het milieueffectenrap port (MER) betreft, 

- merkt het Comité op dat de auteur van het NOP zijn eindregister niet aan het 
Adviescomité heeft bezorgd. Het Comité betreurt dat dit niet gebeurd is terwijl 
dit nochtans vereist is bij artikel 10, §2, lid 3 van de wet van 13/02/2006. Aan 
de hand van dit eindregister had het Comité immers makkelijker kunnen zien 
hoe bij het opstellen van het milieueffectenrapport rekening werd gehouden 
met zijn opmerkingen over het ontwerpregister. 

- onderstreept het Comité niettemin de kwaliteit van het milieueffectenrapport 
dat het voorgelegd kreeg en dat bovendien geheel zoals het hoort de 
elementen van bijlage 2 van de wet bevat. In die zin stelt het Comité het 
tevens op prijs dat het rapport ook een concordantietabel (p. 8 van het MER) 
bevat, waarmee men snel kan uitmaken waar de verschillende elementen van 
bijlage 2 in het rapport te vinden zijn. 
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- is het Comité het eens met de auteur van het rapport over het feit dat bij het 
opstellen van het milieueffectenrapport enkel het aspect met betrekking tot de 
globale strategische beoordeling van het NOP in beschouwing moet worden 
genomen, met uitzondering van de beoordeling van de gevolgen van 
eventuele bijzondere projecten in het NOP. Het Comité is immers van mening 
dat de beoordeling van de gevolgen van de bijzondere projecten niet onder 
het toepassingsgebied van de wet van 13 februari 2006 valt maar dat andere 
wetgevingen daarop van toepassing zijn en dat die beoordeling in een stadium 
na de strategische beoordelingsfase aan bod komt. 

- erkent het Comité tevens de complexiteit van de oefening waar de auteur in 
zijn rapport op wijst gezien de specifieke aard van het NOP, dat opgesteld is 
op basis van een vooraf vastgelegd Europees kader (Verordening 
n°1198/2006), en rekening houdend met de verdeling van de bevoegdheden 
inzake het NOP. 

- neemt het Comité nota van het feit dat, rekening houdend met de twee 
voorgaande paragrafen, de beoordeling van de potentiële milieugevolgen in 
het kader van de toekomstige ontwikkeling van de maricultuur tot op zekere 
hoogte onzeker is aangezien deze gevolgen pas later exact zullen kunnen 
worden bepaald, d.w.z. wanneer de bijzondere projecten met betrekking tot de 
maricultuur nauwkeurig zullen zijn vastgelegd. 

- betreurt het Comité niettemin dat er informatie ontbreekt over de potentiële 
cumulatieve effecten van de verschillende overwogen maatregelen. Het 
Comité raadt dan ook aan, in het kader van de monitoring, om dit punt zeker in 
aanmerking te nemen bij de uitvoering van het NOP. 

- onderstreept het Comité bijgevolg het belang om te voorzien in een monitoring 
van alle uitvoeringsmaatregelen van het NOP en, in het bijzonder, van die met 
betrekking tot de maricultuur, alsook het belang om te gelegener tijd uit te 
maken in hoeverre corrigerende maatregelen nodig zijn om mogelijke 
schadelijke milieugevolgen van de uitvoering van het NOP te beperken. In dit 
opzicht herinnert het Comité de auteur aan het belang om artikel 17 van de 
wet van 13/02/2006 correct toe te passen : “De opsteller van een plan of 
programma dat krachtens artikel 6 onderworpen is aan een 
milieueffectenbeoordeling gaat de aanzienlijke gevolgen voor het milieu van 
de tenuitvoerlegging van het plan of programma na, onder meer om 
onvoorziene negatieve gevolgen in een vroeg stadium te kunnen identificeren 
en de passende herstellende maatregelen te kunnen nemen.” 

 

2. Wat de specifieke inhoud van het milieueffectenr apport (MER) betreft: 

Zwaartepunt 2: Aanpassingen aan de communautaire vi sserijvloot - 6.3.2.1 
Productieve investeringen in de aquacultuur (maatre gel 2.1, Art. 29) 

- Bij het lezen van het MER blijkt dat een algemeen positief effect wordt 
verwacht bij de uitvoering van deze maatregel. Het Comité is van oordeel dat 
dit slechts correct is indien deze investeringen gekoppeld worden aan het 
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reduceren van de negatieve impact van een aantal schadelijker activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld de klassieke visserij. 

- Daaruit volgt dat de ontwikkeling van de maricultuur over het geheel genomen 
geen belangrijke negatieve effecten zal hebben op het milieu. 

- Het Comité is echter van mening dat het uitblijven van negatieve effecten op 
het milieu zal afhangen van de manier waarop het investeringsbeleid inzake 
maricultuur en de uitvoeringsprojecten ervan zullen worden uitgewerkt en 
uitgevoerd. In dat opzicht vindt het Comité de aanbevelingen van het rapport 
daarover zo belangrijk dat zij in het NOP zelf zouden moeten worden 
opgenomen. Het is immers van essentieel belang dat het NOP de 
beoordelingsmethoden en de uitvoeringsmodaliteiten die volgens het rapport 
gehanteerd moeten worden om een duurzame maricultuur te waarborgen, 
nauwkeurig genoeg kan weergeven. 

- Het Comité baseert zich dus op de hypothese waar het rapport van uitgaat, nl. 
dat er geen negatieve effecten op het milieu ten gevolge van de toepassing 
van het NOP zullen zijn voor zover het alternatief voor de visserij overwogen 
en uitgevoerd wordt binnen een op voorhand welomschreven duurzaam 
kader. 

- Het Comité wenst dus dat de volgende aanbevelingen van het rapport in het 
NOP kunnen worden opgenomen om een duurzaam kader te bieden voor de 
toekomstige activiteiten op het vlak van maricultuur: 

(p. 63 van het rapport) 

• de genetische identiteit van de lokale soorten in het gebied in kaart 
brengen 

• de interacties tussen de ‘zeeboerderij-soort’ en de lokale 
visbestanden en andere bentische organismen identificeren 

• de gezondheidsstatus van de uitgezette soorten en de soorten in het 
gebied bepalen 

• onderzoeken wat de overdraagbaarheid is van ziekten van de 
uitgezette soort in het marien milieu, en omgekeerd van de 
voorkomende soorten naar de uitgezette soort 

• onderzoeken wat de draagkracht is van het gebied (controle op 
infecties) 

• bepalen welke dichtheden het overleven en de groei van de uitgezette 
soorten in het gebied beïnvloeden 

• onderzoek doen naar de samenstelling en de diversiteit aan soorten 
in het gebied en deze parameters opvolgen 

• het gebruik van open zeeboerderijen opvolgen door een relevant 
monitoringprogramma 
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• zich ervan vergewissen dat de maricultuurprojecten economisch 
levensvatbaar zijn en dat ze op basis van wetenschappelijk advies 
technisch realiseerbaar zijn 

• bij het beoordelen van de effecten van een bepaald project rekening 
houden met: 

- zowel het nationale als Europese beleidskader (cf. 
kaderrichtlijn water) 

- concessies voor andere exploitaties van het mariene milieu 
(bvb. zandwinning, windenergie, baggeractiviteiten, 
scheepvaart, …),  

- beperkingen en geldende normen op het vlak van het gebruik 
van uitheemse soorten, beschermde mariene gebieden, enz. 

 

- Het Comité merkt tevens op dat in het MER de “kweek van vis in kooien op 
zee” niet expliciet als maatregel in het NOP werd opgenomen. Indien dit onder 
het NOP zou kunnen vallen, dan zal dit onderworpen moeten worden aan de 
toepasselijke machtigings- en vergunningsregelgeving. 

- Meer algemeen dient het duurzame karakter van nieuwe activiteiten, zoals de 
kweek van vis in kooien op zee, open zeeboerderijen en polycultuur en de 
kweek in de Belgische zeegebieden verzekerd te worden. Daarom is het 
Comité van oordeel dat de eerste investeringen door het NOP betrekking 
dienen te  hebben op kleinschalige, strikt gereglementeerde en opgevolgde 
projecten teneinde het milieueffect en de haalbaarheid van deze projecten te 
kunnen evalueren. 

- Daarnaast onderstreept het Comité het belang om het voorzorgsprincipe toe 
te passen als projecten de kweek van exotische soorten zouden beogen en 
om waakzaam te blijven wat de internationale en Europese normen ter zake 
betreft. In dat opzicht dient, voor zover de “kweek van vis in kooien op zee” 
betrekking heeft op uitheemse soorten, gemeld te worden dat, conform de 
huidige wetenschappelijke kennis, dergelijke projecten niet gestimuleerd 
dienen te worden, gezien de onomkeerbaarheid van de gevolgen voor het 
mariene milieu indien een dergelijk project toch fout zou lopen. Daarom wordt 
aangedrongen op het expliciet opnemen van de onmogelijkheid tot 
financiering door het NOP van dergelijke projecten. 

- Er wordt expliciet verwezen naar de gebrekkige kennis over de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De 
nadere uitwerking van projecten en acties dient dan ook getoetst te worden 
aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. In dit verband suggereert het Comité om 
deze uitwerking ook te toetsen aan de omzettingsregelgeving van voormelde 
richtlijnen, zoals o.a. de wet marien milieu (wet van 20 januari 1999 ter 
bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België) en zijn omzettingsbesluiten tot instelling van 
de mariene beschermde gebieden. Indien sommige vereiste 
omzettingsmaatregelen onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest 
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vallen, dienen deze, in uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn, ook 
genomen te worden. 

- Het Comité neemt nota van het feit dat het rapport geen alternatief voorstelt 
voor het alternatief voor de visserij (d.w.z. de maricultuur), in tegenstelling tot 
wat bijlage 2 van de wet bepaalt (beschrijving van de redelijke alternatieven 
die rekening houden met het doel en de geografische werkingssfeer van het 
plan of programma). Het Comité kan akkoord gaan met het feit dat er geen 
alternatieven voor de maricultuur worden voorgesteld mits de keuze van de 
auteur voor een duurzame maricultuur beter in het NOP wordt weergegeven. 

- Indien gesteld wordt in het MER (p. 88, punt 5.10 §3) dat in Vlaanderen geen 
duidelijke procedure zou bestaan voor het verkrijgen van de nodige 
vergunningen (voor maricultuur), dan dient deze beter gecommuniceerd te 
worden. Het Comité benadrukt echter dat de betreffende 
vergunningsprocedure voor maricultuur wel degelijk bestaat, met name de 
vergunningsprocedure in het kader van de wet marien milieu, op basis van 
twee koninklijke besluiten uit 2003 (KB van 7/09/2003 houdende de procedure 
tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden 
onder de rechtsbevoegdheid van België en KB van 9/09/2003 houdende de 
regels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 
20 januari 1999 ter bescherming van het marinemilieu in de zeegebieden 
onder de rechtsbevoegdheid van België). Voor de vergunning van de 
opzettelijke en onopzettelijke inbreng van niet-inheemse soorten in de 
Belgische zeegebieden geldt daarbovenop nog een specifieke procedure op 
basis van een koninklijk besluit uit 2001 (KB van 21/12/2001 betreffende de 
soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van 
België). 

 

3. Wat de nuloptie betreft  

- Het Comité is het eens met de redenering van het rapport volgens dewelke de 
niet-goedkeuring van het NOP (met inbegrip van het deel over maricultuur) 
negatieve effecten zou hebben, niet alleen op economisch maar ook op 
milieugebied. Wanneer men het NOP echter goedkeurt, zo onderstreept het 
Comité, moet men de resultaten van de strategische effectenbeoordeling en in 
het bijzonder de aanbevelingen die erin geformuleerd worden zo goed 
mogelijk in het NOP opnemen opdat het NOP in de mate van het mogelijke 
een referentiedocument zou zijn voor een nieuw duurzaam beleid in de 
visserijsector, en in het bijzonder wanneer maatregelen worden genomen om 
het NOP uit te voeren en op te volgen. 

 

4. Wat grensoverschrijdende effecten betreft 

- Het Comité is het eens met het rapport wat betreft het feit dat het NOP als 
dusdanig geen grensoverschrijdende effecten zal hebben maar herinnert de 
auteur aan het belang om het systeem van grensoverschrijdende 
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effectenbeoordelingen toe te passen in het kader van de uitvoering van de 
projecten, overeenkomstig de Europese en nationale wetgeving ter zake, 
hetgeen, volgens het rapport, zou kunnen worden gedaan bij toekomstige 
maricultuurprojecten. 

 

 

 
Tot slot wordt er gevraagd om het NOP aan te passen op basis van bovenstaande 
opmerkingen alvorens het goed te keuren . 
 
Overeenkomstig artikel 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 de programma's die aanzienlijke effecten 
kunnen hebben op het milieu wordt dit advies eenstemmig verstrekt. 
 


