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1.

geschetst in bijlage 2 van dit marien ruimtelijk
plan. Hierbij is het een uitgangspunt dat deze
acties op een geïntegreerde manier in dit
document worden gebundeld.

Inleiding

Hierna volgt een overzicht van acties die de
overheid de komende planperiode tot 2020
wenst uit te voeren in functie van de realisatie
van de doelstellingen en de visie zoals

2. Acties ter realisatie van algemene doelstellingen
Doelstelling

Acties

Algemene
doelstellingen

Een belangrijke algemene actie voortvloeiend uit het plan is dan ook dat de
verschillende procedures voor activiteiten in het BNZ eenvoudiger worden
en meer op elkaar afgestemd worden.

Alle doelstellingen
(milieu-, veiligheids- ,
economische en sociale
doelstellingen)

De minister van Noordzee overlegt met de voorzitter van de raadgevende
commissie teneinde de opvolging van de uitvoering van het marien
ruimtelijk plan door de raadgevende commissie te organiseren. Deze
opvolging is gericht op de voorbereiding van de zesjaarlijkse evaluatie en
eventuele bijsturing van het marien ruimtelijk plan.

3.

Acties

ter

realisatie

van

de

milieudoelstellingen

Doelstelling

Acties

Halen
‘goede
milieutoestand’
(richtlijn
2008/56/EG),
‘goede
oppervlaktewatertoestand’
(richtlijn
2000/60/EG),
halen ‘gunstige staat van
instandhouding’ (habitaten
vogelrichtlijn)
en
uitvoeren
biodiversiteitsstrategie.

De bevoegde ministers en overheidsdiensten maken een passend
maatregelenprogramma op in het kader van het koninklijk besluit van 23
juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden
en het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van
een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand toe.
De minister van Noordzee neemt actieve milieubeheermaatregelen (aanleg
artificiële riffen en aanleg zeehondenplatform) in de zone voor
hernieuwbare energie.
Binnen het beschermde gebied ‘Vlaamse Banken’ worden zones ingesteld
ter bescherming van bodemhabitats door een ruimtelijke differentiatie van
visserijtechnieken.
De instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones
worden gedefinieerd.
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Er
worden
binnen
de
speciale
beschermingszones
natuurbeheersmaatregelen opgesteld en in uitvoering gebracht.

Verder stimuleren van
duurzame energie

Het windmolengebied wordt volledig operationeel.
Er wordt een reservatiezone voor de bouw van een ‘stopcontact op zee’
aangeduid en hierbinnen wordt op vraag een concessie verleend als aan
alle voorwaarden wordt voldaan.
Er worden domeinconcessiezones voor de bouw van energie-atollen voor
tijdelijke energie-opslag aangeduid en hierbinnen wordt op vraag een
domeinconcessie verleend als aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Er wordt een passend juridisch kader voorzien voor enerzijds de onderlinge
afstemming van projecten van duurzame energie op zee en anderzijds de
verhouding tussen deze projecten en ander gelegitimeerd gebruik van de
zone.
De haalbaarheid van verschillende technieken (o.a. golfslagenergie) voor
alternatieve vormen van hernieuwbare energie wordt getest.

4. Acties ter realisatie van de veiligheidsdoelstellingen
Doelstelling

Acties

Veiligheid en
bescherming op zee

De FOD Mobiliteit start de procedure tot onderzoek naar en het voorstellen bij
IMO van bijkomende scheepsrouteringssystemen in het BNZ, in het bijzonder
rond de zones bestemd voor hernieuwbare energie en het knooppunt van de
verschillende verkeersstromen. De minister van Noordzee overlegt met het
Vlaamse Gewest om de veiligheid van scheepvaart langs de zone voor
hernieuwbare energie te optimaliseren, bijvoorbeeld d.m.v. betonning.
De minister van Noordzee overlegt met de Vlaamse minister bevoegd voor
Scheepvaartbegeleiding teneinde binnen het beslissingsproces m.b.t.
scheepvaartveiligheid de impact op het marien ruimtelijk plan als criterium te
betrekken.
De ministers en overheidsdiensten die bevoegd zijn voor het verlenen van
concessies of vergunningen onderzoeken, waar passend en in overleg met
de bevoegde autoriteiten, of flankerende maatregelen genomen moeten
worden bij de toekenning van de concessie of de vergunning.
De nodige risicoanalyses zullen uitgevoerd worden vooraleer zones voor
meervoudig ruimtegebruik worden toegekend. Deze analyse kadert in de te
nemen veiligheidsmaatregelen waar conflicterende toestanden mogelijk zijn
tussen economische-, milieu-, sociale- en veiligheidsdoelstellingen. Deze
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veiligheidsmaatregelen zullen behandeld worden binnen de bestaande
procedures en fora.
Veiligheid en
bescherming tegen
stormen en
zeespiegelstijging

De minister van Noordzee overlegt met de Vlaamse minister bevoegd voor
Kustveiligheid teneinde binnen het beslissingsproces m.b.t. kustveiligheid de
impact op het marien ruimtelijk plan als criterium te betrekken en waar
mogelijk te combineren met andere projecten. Dit overleg dient finaal uit te
monden in een overlegvorm, bij voorkeur binnen bestaande procedures of
fora.

Defensie

De minister van Noordzee pleegt overleg met de minister van Defensie over
een verdere optimalisatie van de ruimte voor militaire oefeningen, in functie
van een efficiënt gebruik van deze zones. Er kan onder meer overleg
gepleegd worden over de afbakening, het aantal oefendagen of de
oefenperiodes.
Regelmatige monitoring van de gesloten oude munitiestortplaats ter hoogte
van de Paardenmarkt.

5
Marien Ruimtelijk Plan – Bijlagen – Bijlage 3

5. Acties ter realisatie van de economische doelstellingen
Doelstelling

Acties

Corridors voor kabels
en pijpleidingen

De minister van Noordzee neemt de gepaste initiatieven om het gebruik van
gemeenschappelijke pijpleidingen en kabels te stimuleren en onnodige
hindernissen (bvb. van verzekeringstechnische aard) weg te werken.

Voldoende zand- en
grindontginningszones

De minister van Economie optimaliseert de zandontginning door te streven
naar de bepaling van mogelijke nieuwe referentieoppervlakken op basis van
wetenschappelijk onderzoek en een bijhorend maximaal aanvaardbaar,
inzake milieu en zeewering, ontginningsniveau.

Voldoende
toegankelijkheid tot de
visserijgronden

Alle visgronden blijven toegankelijk voor de visserij, met uitzondering voor
plannen of projecten ontwikkeld voor kustveiligheid en voor energieopslag en
–transport. In dat geval wordt overleg gepleegd om de impact van deze
plannen of projecten op de visserijgronden zoveel als mogelijk te beperken.

Aquacultuur mogelijk
maken

Binnen
de
windmolenzone
worden
gebieden
aangeduid
als
ontwikkelingsgebieden voor aquacultuur als complementaire activiteit aan de
professionele visserij. Hiervoor zullen vergunningen afgeleverd worden onder
strikte voorwaarden. De zones Belwind I en C-Power zijn hiervoor aangeduid.

Hernieuwbare energie

Zie maatregel onder “Milieudoelstellingen, verder stimuleren van duurzame
energie”.

Groei en
toegankelijkheid
Belgische havens

Er worden geen activiteiten toegestaan in de zones rond de havens die een
eventuele uitbreiding van de havens zouden compromitteren.
De maritieme toegankelijkheid vormt een belangrijke factor
beslissingen (concessies, vergunning, e.a.) m.b.t. het ruimtegebruik.

binnen

Zeewaartse uitbreiding en ruimtelijke wijziging van maritieme toegankelijkheid
dient ingebed te worden in de procedure voor het vaststellen van een marien
ruimtelijk plan. Er is geen uitbreiding voorzien de komende zes jaar, een
tussentijdse procedure kan dat wijzigen als dat nodig blijkt. Dit gebeurt in
overleg met de bevoegde diensten binnen het Vlaamse Gewest.

Recreatieve activiteiten

Bodemberoerende technieken kunnen in het Vlaamse Banken-gebied niet
gebruikt worden door recreatieve vissers, met uitzondering van
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bodemberoerende technieken die voortgetrokken of –geduwd worden door
de mens of door het paard; er kan door de minister een individuele toelating
gegeven worden voor bestaande recreatieve garnaalvisserij, op voorwaarde
dat de aanvrager kan aantonen dat hij minstens drie jaar actief is. Met die
toelating kan de aanvrager maximum 10 keer per jaar uitvaren en de toelating
geldt voor maximaal zes jaar.
Belgian Offshore Grid

De energie-atollen en het ‘stopcontact op zee’ krijgen ruimte toebedeeld.

Kabelverbinding met
Groot-Brittannië

Het tracé voor een kabelverbinding met Groot-Brittannië wordt vastgelegd.
Hiervoor kan een vergunning worden aangevraagd.

6. Acties ter realisatie van de sociale doelstellingen

Doelstelling

Acties

Vrijwaring ‘seascape’
en erfgoedwaarde

Een onderzoek over zeelandschappen, waarmee rekening dient gehouden te
worden bij projecten die een wijziging van het zeelandschap kunnen
betekenen, is hier heel belangrijk om geen blijvende schade toe te brengen
aan een bestaand zeelandschap.
Dit onderzoek gebeurt in het kader van de verschillende aannemings- of
vergunningsprocedures voor plannen en projecten met een potentiële impact
op het zeezicht.
Er zal rekening gehouden worden met de uitkomst van onderzoeken
betreffende wrakken en begraven landschappen in de Belgische
zeegebieden.

7. Samenwerking
Er zal met het Vlaams Gewest een protocol
van overleg en samenwerkingen m.b.t. de
Noordzee worden vastgelegd. Dat protocol zal

specifiek
betrekking
hebben
op
scheepvaartbegeleiding, zeewering, visserij,
baggeren en havenuitbreiding.
In het koninklijk besluit van 13 november 2012
betreffende de instelling van een raadgevende
commissie en de procedure tot aanneming van
een marien ruimtelijk plan in de Belgische
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zeegebieden
wordt
bepalingen opgenomen:

tevens

volgende

“Artikel 1. §3. De voorzitter nodigt het Vlaams
Gewest
uit
om
een
of
meer
vertegenwoordigers af te vaardigen voor de
raadgevende commissie. Deze kunnen
deelnemen aan de debatten en hebben
dezelfde stem als de federale leden.”
“Artikel 7§1/1 De minister moet een
tussentijdse wijzigingsprocedure tot evaluatie
en eventuele herziening van het marien
ruimtelijk plan opstarten, op verzoek van een
door de Vlaamse Regering aan te wijzen
instelling.”

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk
besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk
plan.
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