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Adviescomité SEA 

 

Advies over de noodzaak om al dan niet een strategische 
milieubeoordeling uit te voeren in het kader van het ontwerp 

beleidsplannen mariene beschermde gebieden 

 

Betreft: Toepassing van Art.6 §3 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: 

Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor 
het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden? 

 

Brussel, 28 augustus 2008 

 

Overeenkomstig artikel 6 §3 2° van de wet van 13/02/2006, werd aan het 
Adviescomité op 21 december 2007 de vraag voorgelegd door de Dienst Mariene 
Milieu van het Directoraat -generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of er al dan niet een milieubeoordeling 
vereist is voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden. 

 

Binnen de termijn vermeld in het bovenvermelde artikel (30 dagen) legt het 
adviescomité voor de strategische milieubeoordelingen de onderstaande adviezen. 
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1. Context1 

 

Geconfronteerd met rampen op zee en het verlies aan mariene biodiversiteit is de 
laatste decennia de aandacht voor de bescherming van het mariene milieu 
toegenomen. Internationale Conventies en het Europese Milieubeleid hebben hierbij 
een determinerende rol gespeeld, waardoor het voorzorgbeginsel, het 
duurzaamheid-beginsel, en het beginsel van de vervuiler betaalt geïntegreerd 
worden in de meeste beleidsdomeinen (mariene en maritieme beleid, visserij, 
landbouw, en ook biodiversiteit. ….).  Internationaal is afgesproken om tegen 2012 
een coherent netwerk van mariene beschermde gebieden te hebben. 

 

Het federale beleid wil deze mariene engagementen omzetten om de afgesproken 
doelstellingen te halen.  In 1999 werd de Wet Marien Milieu goedgekeurd. In 2005  
werden bij Koninklijk Besluit mariene beschermde gebieden ingesteld als federale 
bijdrage tot het Europese netwerk van beschermde gebieden, het Natura 2000 
netwerk.  In 2005 zijn ook de eerste reeks van gebruikersovereenkomsten voor deze 
mariene beschermde gebieden onderhandeld en afgesloten.  

 

Ter uitvoering van het KB van 14/10/2005 betreffende de voorwaarden, sluiting, 
uitvoering en beëindiging van gebruikersovereenkomsten en het opstellen van 
beleidsplannen voor de beschermde mariene gebieden in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België heeft de dienst Marien Milieu van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu eind april het 
voorontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden bekendgemaakt. Een 
openbare raadpleging vond plaats tot eind juni en gedurende dezelfde periode waren 
er 4 overlegvergaderingen.  Op basis van de reacties heeft de dienst Marien Milieu 
het voorontwerp herwerkt; het is nu op 15 juli 2008 een ontwerp van beleidsplannen 
geworden.     

 

De beleidsplannen moeten gesitueerd worden in de recente economische, sociale en 
ecologische veranderingen die in het Belgische deel van de Noordzee en in kustzone 
plaatsvinden.  Meer ruimtelijke aanspraken op de zee (windmolenparken, 
aquacultuur, zand en grindwinning, scheepvaart, …), veranderingen in de 
visserijpolitiek, nieuwe vormen van recreatie of activiteiten op land die direct of 
indirect een effect hebben op het mariene milieu.  Daarom zijn de beleidsplannen 
een wezenlijk onderdeel van ons marien beleid om de biodiversiteit aan soorten en 
habitattypen in een gunstige staat te brengen. De plannen dragen bij om de 
“Ecosysteemdiensten” die de zee ons biedt duurzaam veilig te stellen en kaderen in 
het Europese milieu en mariene beleid.  

    

Het Belgische deel van de Noordzee is een klein gebied maar één van de meest 
gebruikte zeeën van de wereld.  De doelstellingen, die de Europese natuurrichtlijnen 
opleggen en de voorstellen in het ontwerp beleidsplannen zijn een belangrijke eerste 

                                                

1
 Paragrafen deels overgenomen uit het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden (Inleiding - Voorwoord). 
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stap om tegen 2012 een Belgische bijdrage te geven tot het coherent netwerk van 
mariene beschermde gebieden.  

 

 

2. Uitvoering van de federale SEA procedure? 

 

Om te bepalen of er al dan niet een SEA moet worden uitgevoerd, dient te worden 
verwezen naar bijlage I bij de wet van 13/02/2006 die de criteria vermeldt aan de 
hand waarvan het mogelijk is om de vermoedelijke omvang te bepalen van de 
gevolgen van het plan of het programma. Om onder het toepassingsgebied van de 
wet te vallen, geldt algemeen genomen dat een plan een reeks voldoende precieze 
maatregelen moet omvatten en in het bijzonder een kader moet vormen voor latere 
vergunningen. 

 

 

Conclusie – Advies van het Adviescomité 

 

Bedoeling van het aan het Comité voorgelegde ontwerpplannen is een gunstige staat 
van instandhouding van de beschermde mariene gebieden in de zeegebieden onder 
de rechtsbevoegdheid van België te garanderen of te herstellen. Zoals de auteurs 
van de ontwerpplannen uiteenzetten, is die van bijzondere aard: « Ontwerp 
beleidsplannen verschillen van beheerplannen die we o.a van terrestrische, 
beschermde gebieden kennen.  Beleidsplannen zijn op de eerste plaats strategische 
plannen om samen (beleidsmakers, gebruikers, wetenschappers en het grote 
publiek) de nodige maatregelen te plannen en uit te voeren om de 
beschermingsdoelstellingen te halen»2.   

 

De ontwerpplannen omvat drie grote delen.  

 

In het eerste deel wordt een stand van zaken gegeven van de situatie van de 
bestaande beschermde mariene gebieden op het vlak van soorten (vogels en 
zoogdieren) en van de habitattypen, en er wordt ingegaan op de 
instandhoudingsmaatregelen die er van toepassing zijn op grond van verschillende 
uitvoeringsbesluiten van de wet marien milieu.  

 

Het tweede deel geeft een beschrijving van het gebruik van de beschermde mariene 
gebieden voor verschillende soorten menselijke activiteiten zoals scheepvaart, 
havenbeheer, baggerspeciestorting, zand- en grindwinning, toerisme of visserij. Deze 
beschrijving wordt aangevuld met een overzicht van de toegelaten en verboden 
activiteiten in deze gebieden en met de relevante geldende wetgeving. Tevens 
komen de bestaande gebruikersovereenkomsten aan bod en wordt er een evaluatie 
gegeven van de toepassing ervan. 

                                                

2
 Ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden, p. 1. 
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In het derde deel worden vier soorten maatregelen opgesomd die de ontwerpplannen 
wil nemen: 

 

1/ Maatregelen betreffende het beheer van de belangrijkste drukken op het milieu  

- implementeren van de regelgeving van de EU en het OSPAR-verdrag 

- uitwerken van overeenkomsten met de havenautoriteiten om vervuiling vanuit 
de havens te vermijden 

- voortzetten van het project « fishing for litter » 

- overeenkomsten sluiten met de bevoegde overheden om de negatieve impact 
van boomkorvisserij op de biodiversiteit te stoppen 

- samenwerken met de Vlaamse overheid om een plan uit te werken voor de 
bescherming van vogels (ruimte, rust, voedsel) 

 

2/ Maatregelen voor instandhouding, monitoring en toezicht 

- formuleren van instandhoudingsdoelstellingen  

- opzetten van een wetenschappelijk monitoringsprogramma  

- verbeteren van het toezicht 

 

3/ Maatregelen inzake communicatie 

4/ Aandacht voor andere relevante maatregelen of initiatieven  

 

Bij het lezen van de ontwerpplannen blijkt dat de delen 1 en 2 geen kader vormen 
voor de goedkeuring van latere ontwerpen aangezien ze louter beschrijvend zijn, wat 
ook geldt voor het deel over de gebruikersovereenkomsten. Wat het derde deel 
betreft, blijkt dat de voorgestelde maatregelen niet tot doel hebben de menselijke 
activiteiten die een impact kunnen hebben op het milieu, later te reglementeren, 
maar veeleer een impuls willen geven aan maatregelen voor ofwel de goede 
uitvoering van de wetgeving, ofwel de bevordering van samenwerking met diverse 
overheden. Deze maatregelen, zoals ze beschreven zijn, vormen momenteel dus 
geen kader dat het later mogelijk zou maken om projectvergunningen te 
reglementeren.  

We merken bovendien ook op dat, gezien de algemene aard van de maatregelen 
voorgesteld in het ontwerpplannen, deze weinig vatbaar zijn voor aanzienlijke 
gevolgen op het leefmilieu. 
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In het licht van de bovenvermelde argumenten formuleert het Adviescomité het 
volgende advies : 
 
« voor het NSP is geen strategische milieubeoordeling vereist »,  
 
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. 
 

 


