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LEESWIJZER
Context
Dit document past binnen de totstandkoming van het marien ruimtelijk plan en volgt op het
openbaar onderzoek in het kader van de wet Marien Milieu en de consultatie in het kader van de wet
Strategische Milieueffectenbeoordeling. De periode liep gedurende de maanden juli, augustus en
september 2013.
Binnen deze periode zijn 140 bijdragen ontvangen.

Inhoud
Dit document bundelt de opmerkingen die ontvangen zijn in het kader van de publieksconsultatie, de
gerichte consultatie en de grensoverschrijdende consultatie, m.b.t. bijlage 2. Elke opmerking wordt
beantwoord.
Dit document heeft geen rechtskracht, maar vormt een instrument om de beslissingen toe te lichten
en om de impact van de publieksconsultatie op het finale marien ruimtelijk plan te duiden.
Opbouw document
Het volgende voorbeeld illustreert de opbouw.
Vragen en opmerkingen publieksbevraging
met antwoorden bijlage 1

Titel document

VAKGROEP MARIENE BIOLOGIE

Van wie komt de bijdrage

p. 2

Pagina in bijdrage

Pagina 7: “klimaatsverandering” is een breed begrip.
Wij hebben de indruk dat het MRP rekening houdt met “
bepaalde aspecten van klimaatsverandering”, waaronder

Inhoud van bijdrage
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zeespiegelstijging.

Antwoord minister van Noordzee

ANTWOORD

Het MRP houdt inderdaad rekening met de voor het MRP relevante (ruimtelijke) aspecten van de klimaatsverandering, met
inbegrip van de zeespiegelstijging.

Gebruikte afkortingen
- MRP: Marien Ruimtelijk Plan
- BNZ: Belgisch deel van de Noordzee
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- KB MRP: koninklijk besluit tot aanneming van het marien ruimtelijk plan
- TZ: territoriale zee
- EEZ: exclusieve economische zone

MANUEL DE LECTURE
Contexte
Ce document cadre dans l’établissement du plan d’aménagement des espaces marins et fait suite à
une consultation publique dans le contexte de la loi Milieu Marin et la consultation dans le contexte
de la loi Evaluation Stratégique de l’Impact Environnemental. Cette période a couru pendant les mois
de juillet -août- septembre 2013.
Pendant cette période, 140 contributions ont été reçues.

Contenu
Ce document rassemble les remarques qui ont été reçues pendant la consultation publique, la
consultation ciblée et la consultation transfrontalière, relatif à l’annexe 2.Pour chaque remarque,
une réponse a été formulée.
Ce document n’a pas de base légale, mais il sert à expliquer l’impact de la consultation publique sur
le plan d’aménagement des espaces marins final.
Structure du document
L’exemple qui suit illustre la structure.
Questions et commentaires consultation publique
avec réponses annexe 2

Titre document

EDORA

Qui contribue

p. 4

Page dans la contribution

7 Importance d’une coordination onshore-offshore

Contenu de la contribution

Enfin, l’expérience montre qu’une coordination avec le niveau régional est indispensable à tout développement d’activités
en mer, et notamment pour s’assurer du bon développement des infrastructures électriques nécessaires au raccordement
onshore.
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En 2011, dans la région côtière, 27 projets d'énergie verte totalisant 114 MW ont été connectés au réseau, mais
conditionnés à des contraintes strictes. Tant que le projet Stevin n'est pas réalisé (Elia parle maintenant de fin 2015), il y a
un problème de capacité pour le raccordement non seulement pour le développement de parcs éoliens offshore, mais aussi
pour les projets d'énergie renouvelable dans la région côtière. Dans le cadre des objectifs 2030 et 2050, il est donc très
important de veiller à une bonne coordination et planification des travaux d’infrastructure devant permettre le
développement des activités offshore ET onshore.
RÉPONSE

Réponse ministre Mer du Nord

Le PAEM a tenu compte au maximum des aspects spatiaux de la coordination entre les autorités compétentes fédérales et
flamandes au niveau de la politique d’énergie (notamment en ce qui concerne les lieux d’atterrement des câbles
électriques). Cependant, l’essentiel de cette coordination se déroule au niveau de la politique d’énergie, pour laquelle le
Secrétaire d’Etat à l’Energie est compétent au niveau fédéral.

Abréviations utilisées
PAEM : Plan d’Aménagement des Espaces Marins
PBMN : Partie belge de la Mer du Nord
OMI : Organisation Maritime Internationale
AR PAEM : Arrêté Royal relatif à l’établissement du plan d’aménagement des espaces marins
MT : Mer Territoriale
ZEE : Zone Exclusive Economique

COMMENTAREN EN ANTWOORDEN /
COMMENTAIRES ET REPONSES
KERNDOELSTELLING EN GLOBALE VISIE
VAKGROEP MARIENE BIOLOGIE
p. 2
Pagina 7: “klimaatsverandering” is een breed begrip. Wij hebben de indruk dat het MRP rekening
houdt met “ bepaalde aspecten van klimaatsverandering”, waaronder de zeespiegelstijging.
ANTWOORD
Het MRP houdt inderdaad rekening met de voor het MRP relevante (ruimtelijke) aspecten van de
klimaatsverandering, met inbegrip van de zeespiegelstijging.
*****
VLAAMS GEWEST
p. 24
2. Kerndoelstellingen en globale visie
p. 6
3

Tekst: “Een sterke, gezonde en rechtvaardige gemeenschap verzekeren - Het
gebruik van het mariene milieu komt de samenleving als geheel ten goede en
draagt bij tot veerkrachtige (i.e. weerbare) …”
Veerkrachtige (i.e. weerbaar tegen kusterosie, overstroming etc) aanpassen cfr
antwoord van minister NZ op advies van de Raadgevende Commissie

ANTWOORD
Dit voorstel wordt meegenomen.
*****
Tekst: “promoten van een goed bestuur - Alle stakeholders betrokken in de mariene omgeving
hebben inspraak in de beleidskeuzes”
Dit betekent dus dat zeker ook de Vlaamse overheid moet worden betrokken. Dit is tot nu toe
onvoldoendegebeurd. De Vlaamse overheid werd dan wel geconsulteerd in de Raadgevende
Commissie, doch werd niet gecontacteerd naar aanleiding van de gevolgen van de invoering van een
marien ruimtelijk plan op de uitoefening van haar bevoegdheden, noch met betrekking tot het
vinden van mogelijke oplossingen voor het voorstel officieel werd gelanceerd. Hierdoor hadden
problemen ten aanzien van de bevoegdheidsverdeling kunnen worden vermeden.
In het kader van toekomstige beleidskeuzes is het ook van belang dat de Vlaamse overheid
voldoende betrokken blijft bij te maken beleidskeuzes.
ANTWOORD
Dit heeft uiteraard ook betrekking op het betrekken van de Vlaamse overheid.
De ruimtelijke planning op zee is een federale bevoegdheid. Ruimtelijke ordening is in de regel een
materiële bevoegdheid van de gewesten, op grond van artikel 6, § 1, I, van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’. De gewesten zijn echter slechts bevoegd om de hun
toegewezen aangelegenheden te regelen binnen hun territoriaal bevoegdheidsgebied, bepaald in
artikel 5, eerste lid, van de Grondwet, artikel 2 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en artikel
2, § 1, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 ‘met betrekking tot de Brusselse instellingen’. Zij
missen de bevoegdheid tot het vaststellen van regels in verband met gebiedsdelen die buiten hun
territoriaal bevoegdheidsgebied zijn gelegen. Die regels moeten worden vastgelegd door de federale
wetgever, die op dat vlak een residuaire bevoegdheid bezit.
Het betreft een coördinatiebevoegdheid (naar analogie met de ruimtelijke ordening op land). Er is op
een formele manier, op verschillende momenten binnen de MRP-procedure, betrokkenheid
georganiseerd van het Vlaams Gewest m.b.t. de gevolgen van de invoering van een MRP op de
uitoefening van zijn bevoegdheden (o.a. via de raadgevende commissie en de gerichte consultatie
Vlaams Gewest). Deze formele betrokkenheid kan slechts beginnen bij de start van een formele
procedure, d.i. het voorleggen van het voorontwerp van MRP aan de raadgevende commissie. De
verdere formele betrokkenheid van het Vlaams Gewest, eenmaal het MRP aangenomen is, is door
het MRP geregeld.
Deze formele betrokkenheid tijdens de planningsprocedure is versterkt door veelvuldig informeel
overleg, o.a. m.b.t. de visserijmaatregelen en de zeehavens. Dat op elk moment grondig rekening
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gehouden is met de inbreng van het Vlaams Gewest blijkt, ter illustratie, uit de afspraken die
gemaakt zijn m.b.t. de zeevisserij, in de aanloop naar de consultatieperiode, en de bijsturing van de
procedure tot wijziging van het MRP, na de consultatieprocedure.
Er is ook, via een aantal formele overlegstructuren, herhaaldelijk overleg gepleegd met het Vlaams
Gewest, zowel voor als tijdens de start van de planningsprocedure. Dit betreft o.m. de Structuur
Kustwacht en het CCIM. Ook binnen de stuurgroep Vlaamse Baaien is telkens gerapporteerd en
gediscussieerd m.b.t. de planningsprocedure.
Bovendien zijn er, zowel voor als tijdens de planningsprocedure, veel informele overlegmomenten
georganiseerd.
Het is inderdaad de bedoeling dat het Vlaams Gewest betrokken blijft bij de uitvoering van het MRP.
Dat is verankerd in de planningsprocedure (cf. wijziging m.b.t. het initiatiefrecht tot
tussentijdsewijziging t.a.v. Vlaamse bevoegdheden), in het MRP (cf. het sluiten van een
samenwerkingsakkoord en tal van acties binnen bijlage 3) en het vloeit ook voort uit de logica van de
MRP.
*****
NEDERLAND
p. 7
p.28 De lange termijn visie in het MRP noemt het belang van de toe gankelijkheid van de Belgische
Scheldehavens: “De nautische toegang naar de Belgische kusthavens en de Scheldehavens wordt
verder geoptimaliseerd, onder meer door het blijvend garanderen van voldoende brede en diepe
vaarroutes. De provincie Zeeland wijst op het uiterst gevoelige, zowel politiek als maatschappelijk,
karakter van het Westerschelde dossier en dringt aan op uiterste
zorgvuldigheid
ANTWOORD
Dit wordt genoteerd en ook toegepast.

*****
RUIMTELIJKE UITGANSPUNTEN

KUSTWACHT
p. 7
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ANTWOORD
Deze opmerkingen worden meegenomen.

*****
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
p.3
Pg. 9 stel dat “aquacultuur is in principe overal in het BNZ mogelijk”. Dit is strijdig met wat staat op
pagina’s 35 en 36 waar er sprake is van gedediceerde zones voor geïntegreerde aquacultuur
ANTWOORD
De ruimtelijke uitganspunten vormen een vertaling van alle randvoorwaarden die voor elke
activiteit in het BNZ in acht moeten worden genomen. Met andere woorden, er werd op basis van
alle randvoorwaarden voor elke activiteit nagegaan waar deze binnen het BNZ mogelijk zou kunnen
zijn. Deze ruimtelijke uitganspunten zijn niet bindend.
In concreto wordt gesteld dat aquacultuur in principe overal mogelijk is, indachtig de beperkingen die
opgelegd worden door de randvoorwaarden (i.e. niet mogelijk in internationale scheepvaartroutes
en zand– en grindontginningszones).
In het huidige MRP werden de ruimtelijke beleidskeuzes gemaakt voor de planhorizon 2020. Hierbij
werd gekozen om geïntegreerde aquacultuur toe te laten binnen de twee aangeduide zones binnen
de zone voor hernieuwbare energie.
*****

RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
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p.3
Pg. 13: In de figuur worden als laatste symbolen in de legende een vierkant en ruit gehanteerd voor
‘strategische locaties voor onderzoek en testen’. Kunnen deze locaties verder gespecifieerd worden?
ANTWOORD
Deze locaties werden in het huidige MRP gespecificeerd door enerzijds de reservatiezone voor het
storten van baggerspecie (zie kaart “scheepvaart, havenontwikkeling en baggerstorten” in het BNZ)
en anderzijds door de testzone i.f.v. zeewering (zie kaart “Zeewering en meetpalen” in het BNZ).
*****
VLAAMS GEWEST
p. 10
Tekst: “Kustzone: dit is een zone die zowel land als zee omvat…”
Opletten dat wanneer in het document sprake is van ‘kustzone’, deze zone eveneens land omvat. Het
is positief dat vermeld wordt dat dit een gemengde bevoegdheid omvat.
Tekst: “… Binnen deze zone bestaat een gemengde bevoegdheid (federaal en Vlaams). Ruimtelijk
geeft de basislijn de grens aan tussen deze bevoegdheden.”
Ook buiten de basislijn oefent de Vlaamse overheid bevoegdheden uit. De tekst geeft dan ook niet
volledig de bevoegdheden van de Vlaamse overheid weer. De tekst dient dan ook in die zin te
worden aangepast of aangevuld.
ANTWOORD
De opmerking m.b.t. “kustzone” wordt meegenomen.
De opmerking m.b.t. “basislijn” wordt meegenomen, door toevoeging van de volgende zin:
“Aan de zeezijde van de basislijn heeft het Vlaams Gewest een aantal toegewezen bevoegdheden. De
residuaire bevoegdheden, waaronder ruimtelijke planning, vallen toe aan de federale Staat.”
*****
p. 10-11
Tekst: “Het BNZ is een open zee met structurele verbindingen en grensoverschrijdende relaties – 2e
bullit: … Bedoeling op de langere termijn is om deze harde grens aan te passen zodat meer ruimtelijke
relaties mogelijk zijn tussen land en zee, in het kader van een geïntegreerd kustzonebeheer.”
Er wordt sterk de nadruk gelegd op de interactie tussen land en zee, wat zeer positief en correct is,
maar daardoor wil men de harde grens (nl. de ruimtelijke scheidingslijn tussen land en zee)
aanpassen en dit in het kader van een geïntegreerd kustzonebeheer. Zo kunnen sterk dynamische
zones op landruimtelijk doorgetrokken worden in dynamische zones op zee.
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Ook de bevoegdheden moeten afgestemd worden, het kan niet de bedoeling zijn om Vlaamse
bevoegdheden af te staan owv. kustzonebeheer.
ANTWOORD
Het is inderdaad niet de bedoeling om Vlaamse bevoegdheden te doen afstaan, wel om de federale
en de Vlaamse bevoegdheden, op ruimtelijk vlak, beter te coördineren. Het MRP gaat enkel over tot
de afbakening en vaststelling van de bestemming van bepaalde zones in combinatie met ruimtelijke
voorschriften over het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, waardoor enkel de
ordeningsbevoegdheid uitgeoefend wordt, zelfs al betreffen de bestemming en het gebruik in
kwestie in een aantal gevallen activiteiten waarvan de verrichting als dusdanig ressorteert onder de
regelingsbevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Dit moet dan ook in die zin gelezen worden.
*****
ZEEBRUGGE
p. 6

ANTWOORD
De scheepvaartroute ‘noord-zuid richting’ wordt niet opgenomen op de Figuur “Ruimtelijke
structuurvisie voor het BNZ” als belangrijkste scheepvaartverbinding, maar wordt wel vermeld, in
artikel 9, §2, als belangrijkste scheepvaartroute. Dit geeft het belang aan van deze route, met behoud
van enige flexibiliteit qua afstemming ervan op de concessiezone voor hernieuwbare energie.
*****

p. 6
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ANTWOORD
De inkleuring als “natuurlijk meest waardevolle zone (zone voor natuurbescherming)” valt samen
met de speciale beschermingszone voor vogels SBZ-3. De inkleuring op deze kaart wordt behouden.
Dit vloeit voort uit de ecologische omstandigheden (aanwezigheid belangrijke broedlocaties voor een
aantal zeevogelsoorten) en uit de aanmelding als Natura 2000-gebied om die reden. Op dit moment
vormt deze zone dus terecht een onderdeel van de ruimtelijke structuurvisie. Dit belet toekomstige
ontwikkelingen m.b.t. de havenontwikkeling, met respect voor de Natura 2000-regelgeving, evenwel
niet, getuige daarvan de aanduiding van de reservatiezone voor havenuitbreiding.
*****
ECONOMISCHE, SOCIALE, MILIEU – EN VEILIGHEIDSDOELSTELLINGEN EN INDICATOREN
VAKGROEP MARIENE BIOLOGIE
p. 3
Pagina 16: hier wordt gesteld dat de concrete doelstelling voor hernieuwbare energie wordt
vastgelegd op 2000MW tegen 2020. Op andere plaatsen in het document is er sprake van 2019. Om
het succes van het MRP te kunnen evalueren worden onduidelijkheden omtrent streefdata best
vermeden.
ANTWOORD
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Deze verschillende data vloeien voort uit het feit dat het MRP een instrument is dat verschillende
beleidsdomeinen moet dienen bij het halen van de binnen dat domein gestelde doelstellingen. Deze
verschillende data zijn niet volledig te vermijden, maar vormen in de meeste gevallen geen
probleem. In het voorliggende geval is het probleem opgelost doordat het MRP pas in 2014 ingaat.
De einddatum van het MRP ligt valt dus samen met de energiedoelstelling, met name 2020.
*****
VLAAMS GEWEST
p. 15
5. Economische, sociale, milieu- en veiligheidsdoelstellingen en indicatoren
Veiligheidsdoelstellingen §3: Baggerstortplaatsen wordt besproken, maar het baggeren zelf niet

ANTWOORD
Het baggeren hangt samen de scheepvaartroutes en de havens, wat wel expliciet voorzien is binnen
het onderdeel “economische doelstellingen” van bijlage 2, hoofdstuk 5. Om die reden is dit niet
expliciet vermeld.
*****
FRDO
p. 2
[6] Wat de duurtijd van het MRP betreft (2013-2019) is de FRDO van mening dat een periode van 6
jaar een aantal voordelen heeft – bijvoorbeeld inzake flexibiliteit om rekening te houden met
gewijzigde omstandigheden in een nieuw plan. Toch zou het ook nuttig zijn om ook doelstellingen op
langere termijn uitgebreider te formuleren dan in bijlage 2 van het ontwerp-MRP het geval is, onder
meer om rekening te houden met de planningsduur en looptijd van sommige investeringen: de
planning voor opbouw van de windenergiecapaciteit op zee tot 2050, de kustverdediging op nog
langere termijn als reactie op de gevolgen van de klimaatverandering...
ANTWOORD
De langetermijnvisie omvat, in algemene termen, de doelstellingen op langere termijn. Binnen bijlage
1 is ook melding gemaakt van de plannen/programma’s op lange termijn.
De methode van het MRP is evenwel dat een langetermijnvisie opgesteld wordt in algemene termen,
sturend maar met voldoende flexibiliteit om in te spelen op het evoluerende beleid, en dat de
concrete doelstellingen zich uitstrekken over een periode van zes jaar. Het dient, voor de
doelstellingen op lange termijn, vooral gevoed te worden door het beleidsdomein (energie,
mobiliteit, etc.) dat deze doelstellingen vaststelt.
*****
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ZEEBRUGGE
p. 6

ANTWOORD
Dit wordt meegenomen.
*****
BRUGGE
p. 11

p. 12

ANTWOORD
De sport- en pleziervaart is inderdaad van belang en valt onder de paragraaf:
“De kust en het BNZ moeten ook in 2019 nog een aantrekkelijke belevingsplaats vormen voor
toerisme en recreatie.”
*****

ALGEMEEN BIJ RUIMTELIJKE BELEIDSKEUZES

VLAAMS GEWEST
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p. 25
In het algemeen dient hier te worden opgemerkt dat de coördinaten nog steeds ontbreken,
waardoor de impact van de beleidskeuzes moeilijk kan worden ingeschat, bijvoorbeeld ten aanzien
van het stopcontact op zee of het energieatol.

ANTWOORD
De coördinaten zijn weergegeven volgens de graad van specificatie van de keuze om ruimte te
voorzien voor een bepaalde activiteit. De aanduiding van zones die slechts in beperkte mate
ingenomen zullen worden door de binnen deze zone voorziene activiteit is erop gericht om de meest
geschikte locatie via de concessie- en vergunningsprocedures te laten bepalen.
De coördinaten voor de zone voor het ‘stopcontact op zee’ en het energie-atol op de Wenduinebank
worden gewijzigd, vermits een kleinere zone gebruikt zal worden voor de bouw en exploitatie van
deze installaties.
*****
ZEEBRUGGE
p. 7

ANTWOORD
Er wordt verwezen naar het antwoord op andere onderdelen van de bijdrage van haven Zeebrugge.
*****
NEDERLAND
p. 4
Strategische samenwerking
In het begin van mijn schrijven heb ik aangegeven dat wij werken aan een gebiedsagenda voor de
Noordzee en invulling willen geven aan de Europese Blue Growth strategie. Het werken aan de
ruimtelijke ontwikkeling van de zee, waaronder de aanleg van een groot aantal windparken, kan niet
zonder een intensivering van de samenwerking met de buurlanden. Om die reden doe ik u enkele
voorstellen om die samenwerking te versterken:
• De gebiedsagenda en de Nederlandse plannen voor de realisatie van windenergie zullen onderwerp
van gesprek zijn tijdens onze Noordzee conferentie in het voorjaar van 2014. U en uw medewerkers
zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de conferentie om daarmee uw inbreng te leveren in
het Nederlandse beleidsproces.
• Teneinde de grensoverschrijdende samenwerking in ons beider belang een positieve impuls te
geven zouden de leden van het IDON graag in de komende periode over een aantal actuele
vraagstukken met u en uw collega’s van gedachte willen wisselen. Het gaat daarbij om: visserij en
meervoudig ruimte gebruik in relatie tot windparken, opslag en distributie van energie uit
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zee en de aanpassing van het scheepvaartrouteringssysteem in IMO-verband.
• De in het MRP vermelde onderzoeken naar aquacultuur, Blue Energy, het stopcontact op zee en
het energieatol, hebben onze bijzondere aandacht. Graag blijven wij op de hoogte over nieuwe
ontwikkelingen en onderzoeksresultaten.
• Aansluitend, ik verneem graag als er nieuwe ontwikkelingen aan Nederlandse zijde zijn waarover u
geïnformeerd wilt worden. Op korte termijn hopen wij de ontwerp- structuurvisie voor Windenergie
op Zee naar buiten te brengen. U zult daarvan op de hoogte worden gebracht, alsmede over de
mogelijkheid tot inspraak op het ontwerp.
ANTWOORD
Wij gaan graag in op uw uitnodiging om nauw te blijven samenwerken met elkaar. Als u dat wenst,
kunnen wij zeker samenzitten m.b.t. de voorgestelde onderwerpen.
Zoals eerder al gesteld, zullen wij de Nederlandse autoriteiten en de belanghebbenden op de hoogte
houden van alle relevante ontwikkelingen binnen de Belgische zeegebieden m.b.t. de mariene
ruimtelijke planning.

*****

NEDERLAND - OIM
p. 2
4. Voorkom in gebieden het combineren van functies die niet samengaan;
Ad 4. Het Kustwachtcentrum Nederland constateert veel dubbele functies in gebieden die niet altijd
samengaan. Zoals zand en grindwinning in hetzelfde gebied waar ook een stopcontact wordt gepland
of een militair oefengebied in het habitatrichtlijn gebied en vogelrichtlijn gebied.
ANTWOORD

Het MRP heeft een afweging gemaakt betreffende het combineren van functies. Het stopcontact op
zee, dat in het uiteindelijke MRP een kleinere zone zal beslaan, overlapt niet met een zone voor zand
en grindwinning. Er zijn inderdaad een aantal overlappingen tussen militaire oefengebieden en
Natura 2000-gebieden, maar deze combinatie wordt, via gepaste maatregelen en een geschikt
beheer, georganiseerd.
*****
GOEDE MILIEUTOESTAND

VAKGROEP MARIENE BIOLOGIE
p. 1-2
We hebben het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan met aandacht gelezen.
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In grote lijnen vinden we het zeer positief dat zones zullen worden afgebakend waar bepaalde
menselijke activiteiten aan banden zullen worden gelegd.
Wij ondersteunen de afgebakende zone waar bodemberoerende visserij niet wordt toegelaten,om
een rechtstreeks effect op de bodemfauna te verminderen; in welke mate de fauna van de
waterkolom (bijv. pelagische vissen, plankton, vogels, zeezoogdieren) zullen reageren op deze
maatregel is niet duidelijk, als tevens nog pelagische visserij en sportvisserij worden toegelaten. We
pleiten voor het instellen van een zone waar alle vormen van visserij worden geweerd, met
inbegrip van de sportvisserij! Dit zou moeten toelaten om via wetenschappelijk onderzoek vast te
stellen of dergelijke maatregel zinvol is om de biodiversiteit en structuur van het mariene
ecosysteem (in al zijn componenten) te verbeteren, zonder dat externe, menselijke factoren (met
inbegrip van geïnstalleerde harde substraten zoals windmolenparken) de resultaten beïnvloed.
We pleiten er voor om twee zones af te bakenen, die wetenschappelijk onderzoek naar de effecten
van het wegnemen van bodemberoerende activiteiten (= meer dan visserij alleen), toelaten. Een
eerste zone is optimaal gesitueerd binnen de Abra alba- gemeenschap, gezien deze gemeenschap de
de hoogste biodiversiteit en productiviteit aan macrofauna omvat, met mogelijks de sterskte linken
naar het ecosysteem van de waterkolom. Een tweede zone wordt dan idealiter gekozen in een
gebied waar grindbedden dagzomen, om na te gaan of deze dan effectief belangrijk zijn voor de
fauna van harde substraten en als kinder/kraamkamer voor vissen functioneren. In deze zones wordt
dan ook sportvisserij geweerd.
We merken ook op dat de zone 1, waar bodemberoerende visserijtechnieken – mits aanpassingen –
toch mogen doorgaan, voor een groot deel gelegen is in SBZ1 (zie kaarten in bijlage 4). Gezien de
koppeling tussen de aanwezigheid van zeevogels, en hun voedelsbron (deels bodembewonende
organismen), pleiten wij er voor om bodemberoerende ativiteiten voor een groter deel te schrappen
in deze zone. Wij stellen voor om deze zone in te richten als zone voor passieve en alternatieve
visserij (naar analogie met huidige zone 2). In zone 2 kunnen dan de activiteiten doorgaan zoals ze
vermeld worden voor zone 1.
Verder lijkt het dat de ankerzone Westhinder overlapt met zone 3. Ankeren zal de bodem ernstig
verstoren, en mogelijks het leefgebied van bodembewonende organismen beïnvloeden. Een andere
conflictsituatie lijkt zich voor te doen in zone 2. Ook deze zone wordt afgebakend om
bodemberoerende activiteiten te vermijden/verminderen. Het lijkt echter alsof het storten van
baggerspecie wordt toegelaten in deze zone. Het storten van baggerspecie zal het bodemleven sterk
beïnvloeden, niet enkel op de baggerplaatsen, maar tevens in de richting van de overheersende
stroming.
Aangezien het verminderen van bodemberoerende activiteiten een maatregel is die ten goede moet
komen aan de diversiteit van het bodemleven, is het voor ons niet aanvaardbaar dat er toch
activiteiten worden toegelaten die zeer waarschijnlijk negatieve effecten op dat bodemleven hebben
(storten van baggerspecie heeft op zijn minst evenzeer negatieve impact). Wij stellen ons ook vragen
of de militaire activiteiten die worden uitgeoefend binnen de zones geen negatief effect hebben de
ecologie van bodem en waterkolom.
ANTWOORD
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Het gebied ‘Vlaamse Banken’ werd afgebakend omwille van waardevol bodemhabitat (de
zogenaamde ondiepe zandbanken en rifstructuren, respectievelijk habitattype 1110 en 1170).
Daarom werden binnen dit gebied de bodemberoerende activiteiten onder de loep genomen.
Zandontginning, commerciële bodemberoerende visserij en recreatieve bodemberoerende visserij
zijn de drie activiteiten die de bodemintegriteit van het gebied kunnen beïnvloeden. Daarom werden
maatregelen voor deze drie sectoren uitgewerkt om de bodemberoering te verminderen. Effectieve
bescherming van de bodem kan enkel gebeuren door activiteiten die de bodem verstoren te
reguleren binnen dit gebied. Activiteiten die de bodem niet verstoren, inclusief bepaalde
visserijtechnieken zoals pelagische of passieve visserij, worden daarom niet uitgesloten.
De aanduiding van de zone met visserijmaatregelen is op basis van het aanmeldingsformulier bij de
EC dat inderdaad de meest waardevolle zones aanduidt in de Abra alba gemeenschap voor de kust
en de grindbedden aan de hinderbanken. Net daarom worden in elk van die zones twee gebieden
aangeduid, één om bodemverstoring te verminderen en een andere om alternatieve vormen van
bodemberoerende visserij verder te onderzoeken. In zone één wordt de garnaalvisserij zoals die
vandaag bestaat nog toegelaten omdat de garnaalvisserijgronden zich dicht voor de kust bevinden;
de verstoring als gevolg van garnaalvisserij zal in de toekomst niet meer kunnen toenemen. Zone 2
zal aangewend worden om alternatieven te ontwikkelen.
De overlapping van het ankergebied met zone 3 en de overlapping van de baggerstortplaats met
zone 2 is minimaal en wordt daarom op dit moment niet gewijzigd.
*****
NATUURPUNT
p.4-5
Hoewel het MRP de intentie heeft om het mariene ecosysteem duurzaam te beheren, vinden we hier
weinig concrete handvaten voor in het voorliggende MRP. Dit terwijl de kaderrichtlijn mariene
strategie de milieupeiler vormt van het Europese maritieme beleid en het MRP.
Verleggen van de 3 mijlszone
Positief is dat de 4,5 mijl mijlszone wordt voorbehouden voor kustvisserij. Deze geeft ruimte aan de
kleine kustvisserij en kan helpen bij het bereiken van de goede milieustatus. Dit staat al in het plan,
maar is uiteraard nog geen verworvenheid. Een bevestiging door de Europese autoriteiten is nog
nodig. Voor Natuurpunt mag dit zelfs uitgebreid worden tot de 6 mijl, maar mogelijk ligt dit
moeilijker met de buurlanden.
Wel een kritische kanttekening en aanvulling bij deze maatregel: Deze maatregel kan enkel helpen
om de goede milieustatus te bereiken als best practices voor bodemberoering opgelegd worden aan
de kustvisserij in die zone. Op die manier voor een verdere verduurzaming ook aangemoedigd.
Zones die vrijgesteld zijn van bodemimpact en zones voor milieuvriendelijk vistuig
De integriteit van de zeebodem als bepaald binnen de goede milieustatus wordt bereikt wanneer ‘de
fysieke verstoring van de zeebodem wordt beperkt tot een duurzaam minimumniveau waarbij
rekening wordt gehouden met de relatieve gevoeligheid van de habitattypes.’
In het voorliggende plan wordt enkel zone 3 (zie kaart hierboven) gesloten voor visserij. Dit is
trouwens de enige zone in heel het plan waar geen bodemberoerende activiteiten kunnen
plaatsvinden. Het is duidelijk dat dit niet kan zorgen voor een goeie milieustatus of voor het bereiken
van de instandhoudingsdoelstellingen bepaald voor de Natura 2000 gebieden.
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Voor verdere concrete aanbevelingen verwijs ik naar het onderdeel betreffende Natura 2000.
Paaikamers kunnen de aangroei van de visbestanden vooruit helpen
Daarnaast wordt de goede milieustatus ook omschreven als een situatie waar populaties van
commercieel geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren binnen veilige biologische
grenzen blijven, en de opbouw van het bestand qua leeftijd en omvang evenwichtig is. Dit betekent
ook dat het voortplantingsvermogen van het bestand intact is.
Om aan deze doelstelling te voldoen zou het nuttig zijn om ook de paaikamers van vissen te
bestanden. Dit kan aan via real time closures (RTC’s) die voor beperkte tijd ingesteld worden op het
moment dat er paaizieke vissen, larven, of kleine vissen in een gebied vastgesteld worden. Deze
maatregel helpt eveneens om de doelen te bereiken in het kader van Natura 2000 (paaikamers zijn
als instandhoudingsdoelstelling opgenomen) en het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (visbestanden
dienen zich op het niveau van de Maximaal duurzame opbrengst te bevinden).
Voorstel om RTC’s voor paaikamers mee op te nemen in MRP.
ANTWOORD
Inzake 3 mijlszone
Het uitwerken van maatregelen rond specifiek gebruik van vistuig in functie van natuurbescherming
gebeurt binnen de zone ‘Vlaamse Banken’.
Inzake visserijtechniek
De bodemimpact wordt in verschillende deelzones teruggedrongen. Dit is volledig in lijn met de
goede milieutoestand en Natura 2000. Het is niet opportuun om grotere zones volledig af te sluiten.
Inzake paaikamers
Dit ontwerpplan heeft er bewust voor gekozen om inhoud te geven aan de Europese regelgeving
m.b.t. de mariene strategie en Natura 2000 via een ruimtelijk beleid met voldoende ruimte voor
milieu. De ruimtelijke maatregelen voor zandontginning, commerciële visserij en sportvisserij zijn
binnen de zone Vlaamse Banken weloverwogen maatregelen om de doelstellingen te halen.
*****
VLAAMS GEWEST
P.
1718

Zone 1 – zone 4 – duidelijker weergeven dat
het gaat om kaart op p22, op figuur bij tekst is
enkel sprake van zones A-D
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Tekst: “Zone 2: … Er is een overgangsperiode
van drie jaar ingesteld waar bestaande
visserijtechnieken in de zone nog zijn
toegelaten.”
Dit is niet zo opgenomen in art 6, §1, 2°, van
het KB
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Het verbieden van het gebruik van bepaald
vistuig, en het enkel toelaten van vistuig
waarvan de rentabiliteit nog in vraag wordt
gesteld, betekent in feite dat er wel gebieden
gesloten worden voor de beroepsvisserij.
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Niet alleen geïntegreerde aquacultuur, ook
bepaalde monoculturen (zoals algen en
wierenteelt) kunnen bioremediërend werken.
Vandaar het voorstel om overal het woord
“geïntegreerde aquacultuur” te vervangen
door “aquacultuursystemen die
nutriëntenneutraal of – reducerend
(bioremidiërend) zijn”.
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Algemeen: met betrekking tot het al dan niet
compenseren van natuur, waar het gaat om
een bevoegdheid van het Vlaamse gewest,
wordt er voorgesteld om in het gehele
mariene ruimtelijke plan consequent de term
‘compensatie’ te schrappen. Zo ook
bijvoorbeeld p. 21, synthese. Naar aanleiding
van het advies van de Raadgevende
Commissie werd er al aangegeven dat deze
term zou worden geschrapt.

ANTWOORD
De kaart op p. 22 wordt aangepast, met weglating van de zones A tot D.
De opmerking m.b.t. de overgangsperiode klopt niet. Deze is wel voorzien in art. 6, §1, 2° KB.
Het enkel toelaten van een bepaald type vistuig vormt een stimulans om dit vistuig te ontwikkelen en
rendabel te maken. De voorwaarden die op het type vistuig worden toegepast zijn afgesproken met
de sector en komen er op basis van een akkoord met de Vlaamse bevoegde minister.
De opmerking betreffende “geïntegreerde” aquacultuur wordt meegenomen. Enkel de doelstelling
‘bioremediërend’ wordt behouden, zonder ‘geïntegreerd’.
De opmerking m.b.t. “compensatie” wordt meegenomen.
*****
FRDO
Opmerkingen inzake biodiversiteit en natuurbehoud
[10] Het MRP vermeldt als één van zijn doelstellingen dat de biodiversiteit in het mariene milieu
beschermd, bewaard en waar nodig hersteld wordt. Het Plan bakent daarom mariene
beschermingsgebieden af, waarin specifieke beheermaatregelen gelden en beperkingen voor andere
activiteiten (zoals grindwinning en visserij). De FRDO onderschrijft de voorgestelde maatregelen,
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maar vreest dat ze niet afdoende zullen zijn om de doelstellingen van “Natura 2000” 3 voor
zeegebieden en die van de Europese biodiversiteitsstrategie en de kaderrichtlijn Mariene Strategie te
123 halen.
[11] In dit licht pleit de FRDO er voor real time closures (RTC’s) voor paaikamers van vissen op te
nemen in het MRP. Het gaat hier om zones die voor beperkte tijd afgesloten worden wanneer er
paaizieke vissen, larven, of kleine vissen in dit gebied gesignaleerd zijn. Deze maatregel kan helpen
om de aangroei van visbestanden te bevorderen, en kadert zowel in Natura 2000 (waarin paaikamers
als instandhoudingsdoelstelling opgenomen zijn ) als in die van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid
(visbestanden dienen zich op het niveau van de maximaal duurzame opbrengst te bevinden).
[12] De FRDO vindt het positief dat het MRP flankerende milieumaatregelen voorstelt in zones
waarin andere activiteiten plaatsvinden met een impact op de biodiversiteit. Zo is het de bedoeling
de windmolenparken en het stopcontact op zee, die door zandverplaatsingen en habitatdestructie
hoe dan ook een milieu-impact hebben, op een andere manier in te schakelen voor natuurbehoud.
Zo kunnen ze een rol spelen in het Actieplan Zeehond, waarbij door de bouw van artificiële riffen
allerlei vis- en andere diersoorten een veilige haven kunnen vinden. Ook het in § 5 vermelde energieatol zou als natuurlijk strand een nieuwe biotoop kunnen vormen, onder meer als rustplaats voor
beschermde vogels.
ANTWOORD
De positieve evaluatie van het MRP in deze bijdrage wordt genoteerd.
De ruimtelijke maatregelen zullen volgens ons wel degelijk tegemoet komen aan de eisen die de
Europese regelgeving stelt (Natura 2000, richtlijn mariene strategie).
Zie daarvoor ook het antwoord op de bijdrage van Natuurpunt in het voorliggende
compilatiedocument.
*****
PARTICULIER
p. 1
Om te starten vind ik het juridisch kader van de IHD niet terug. Ik bedoel dat er in 2010 wel een kader
geschetst is om de IHD te definiëren voor alle beschermde soorten en habitats in het BNZ maar tot
heden is er geen juridische omzetting. De finale IHD worden pas in 2014-2015 vastgelegd.
Een goede milieutoestand (?) wordt pas tegen 2020 nagestreefd. Dit is geen goede manier om een
gebied eerst planologisch te verdelen en dan pas de natuurwaarden (IHD) vast te leggen.
ANTWOORD
Het nationale juridische kader voor de instandhoudingsdoelstellingen is in voorbereiding, in
uitvoering van de Europese Natura 2000-regelgeving. In afwachting worden voorbereidingen
getroffen ter uitvoering van dit kader. Dit zal te gepasten tijden overlegd worden met de bevoegde
en betrokken instanties.
De gebieden zijn vastgelegd op basis van wetenschappelijke gegevens, volgens de Europese regels.
De bepaling van de IHD’s tegen 2014-2015 is een logische volgende stap. Het halen van de goede
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milieutoestand tegen 2020 is voorgeschreven door de richtlijn mariene strategie. Deze timing en
chronologie is passend.
*****
NEDERLAND
p. 2
Visserii
Nederland heeft zorgen over de uitbreiding van de zone van 3 tot 4,5 zeemiji 2 oktober 2013
waarin kotters groter dan 70 bruto ton zijn verboden (artikel 6 van het KB). De
legitimatie van de uitbreiding van deze zone is niet duidelijk, daar het ook delen
van het Belgisch Continentaal Plat bevat, die geen N2000 status hebben. Evenmin
is duidelijk wat de impact is op de Belgische en Nederlandse visserij en de
verhouding daartussen. Graag nodigen we de Belgische overheid uit om met
aanvullende informatie te komen. Nederland adviseert verder om de gebruikte
begrenzing uitgedrukt in bruto ton (artikel 1, § 6), te veranderen in de standaard
die gebruikt wordt in het GVB, dus < 24 meter en < 221 kW (of 300 pk).
ANTWOORD
De maatregelen die worden voorgesteld zijn in het kader van het bereiken van de goede
milieutoestand. Dit kadert dus binnen de Belgische mariene strategie en hiervoor worden
maatregelen om die toestand te bereiken niet uitsluitend in N2000 gebieden genomen. Het
betreft trouwens een bestaande maatregel i.f.v. natuurbehoud. Deze maatregel om de
bodemintegriteit te bewaren bestaat in de kustzone waar een hoge biologische waarde
bestaat. Het is belangrijk op te merken dat de maatregel niet wordt gewijzigd (de grens 70BT
bestaat nu al in de regelgeving) maar dat enkel de ruimtelijke toepassing wordt uitgebreid
(binnen de waardevolle kustzone).

NATUURBESCHERMING
ELASMOBRANCH RESEARCH
p.3
3. Marien Ruimtelijk Plan
In het Belgisch gedeelte van de Noordzee zijn er twee belangrijke bodemverstorende activiteiten die
het uitsterven van kraakbeenvissen als gevolg hebben: 1) intensieve bodemvisserij en 2)
zandwinning. Het marien ruimtelijk plan moet dan ook voorzien in 1) de afbakening van marien
beschermde gebieden en 2) maatregelen die bodemverstoring binnen de marien beschermde
gebieden voorkomen.
In dat opzicht kunnen wij niet anders dan vaststellen dat het in het ontwerp marien ruimtelijk plan
ontbreekt aan een visie en oplossingen. Zelfs in het marien ‘beschermde gebied’ van de Vlaamse
Banken, blijven zowel de intensieve bodemverstorende visserij alsook de zandwinning op zeer grote
schaal mogelijk.
De maatregelen voorzien in het plan zijn dermate minimalistisch van aard, dat ze de
biodiversiteitscrisis in het Belgisch deel van de Noordzee op geen enkele wijze kunnen stoppen,
integendeel zefs. Het ontwerp-plan gaat, door het sterk faciliteren van andere economische
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activiteiten (visserij, zandwinning), een verdere achteruitgang en finaal uitsterven van soorten enkel
sterker in de hand werken.
ANTWOORD
Het ontwerpplan neemt in de toekenning van ruimte voor menselijke activiteiten natuur mee als
belangrijke randvoorwaarde (bv. artificiële riffen in de windmolenparken, broedplaatsen voor vogels
op het energie-atol, bioremediërend effect van aquacultuuractiviteiten). Dit ontwerpplan geeft
inderdaad in de eerste plaats verschillende activiteiten een plaats, na afweging op socio-economisch
maar zeker ook ecologisch vlak. Het ontwerpplan heeft er bewust voor gekozen om inhoud te geven
aan de richtlijnen mariene strategie en Natura 2000 via een ruimtelijk beleid met voldoende ruimte
voor milieu. De ruimtelijke maatregelen voor zandontginning, commerciële visserij en sportvisserij
zijn binnen de zone ‘Vlaamse Banken’ weloverwogen maatregelen om de natuurdoelstellingen te
halen.
De commerciële visserij wordt daarom in het plan beperkingen opgelegd in functie van het
natuurbeleid. Voor de kust worden bepaalde verstorende technieken geweerd, het aantal schepen
wordt er bevroren en ter hoogte van de Hinderbanken worden alle vormen van bodemverstoring
geweerd.
Wat zandontginning betreft is de oorspronkelijke concessiezone verkleind in het MRP. De meest
waardevolle ecologische zone werd uit deze oorspronkelijke concessiezone gelicht. In de zone
‘Vlaamse banken’ wordt voor zandontginning de passende beoordeling ingevoerd en worden de
toegelaten diepte en toegelaten volume jaarlijks kritisch geëvalueerd worden. Grindontginning is
verboden in gehele gebied ‘Vlaamse banken’.
Bovendien zal in het kader van de richtlijn mariene strategie een maatregelprogramma worden
ontwikkeld dat gericht is op het bereiken of behouden van de goede milieutoestand. Indien blijkt dat
bepaalde van die maatregelen een ruimtelijke impact hebben zal dit een weerslag hebben op het
MRP.
p.3
3.1. Afbakening van marien beschermde gebieden
Het plan verzaakt aan de aanmelding van de Vlakte van de Raan als Europees beschermd habitat.
Nochtans zijn wetenschappelijk alle nodige gegevens beschikbaar om deze aanmelding te
argumenteren/faciliteren, zoals op heden reeds het geval voor het Nederlandse gedeelte van de
Vlakte van de Raan. In internationale context is de niet aanmelding geenszins te rechtvaardigen.
ANTWOORD
Zoals wordt vermeld in de bijlage 1 van het MRP werd het gebied van de Vlakte van de Raan in 2008
op de Europese lijst geplaatst van Gebieden van Communautair Belang of “Sites of Community
Importance (SCIs), zie Beschikking 2009/96/EG van de Europese Commissie van 12 december 2008.
Echter, op nationaal niveau werd de bescherming van de Vlakte van de Raan in 2008 vernietigd door
de Raad van State. Er wordt aan een oplossing gewerkt waarbij het advies van de Raad van State en
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de Natura 2000 – regelgeving worden gerespecteerd. In dit kader zal alvast een bijkomende
wetenschappelijke evaluatie gebeuren.

*****
NATUURPUNT

p.2
Het Natura 2000 gebied werd afgebakend rond onze waardevolle natuur in de Noordzee, maar we
zien te weinig maatregelen om deze bescherming concreet te maken. Strengere voorwaarden voor
een groter effectief beschermd oppervlak zal de verduurzaming van de visserijsector ook meer
stimuleren.
In vergelijking met de ruimte die de economische activiteiten innemen, is de zone voor werkelijke
natuurbescherming te klein. Enkel in zone 3 worden bodemberoerende visserijactiviteiten
verboden. Dit is te weinig om de goede milieustatus of de Natura 2000 doelstellingen te halen. Het
MRP stopt de mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen in de eerstkomende 6 jaar, waardoor
het nodig is om deze maatregelen nu te nemen. Natuurpunt vraagt dan ook om minstens één zone
(zone C) in de Vlaamse banken volledig te sluiten voor elke vorm van bodemberoerende
activiteiten.
Een grondige impact analyse moet aanwijzen welke activiteiten al dan een impact op
natuurdoelen. De effecten van de eventueel toegestane activiteiten dienen nauwkeurig
gemonitord en opgevolgd te worden, in functie van het bereiken van de natuurdoelen, zodat
bijkomende maatregelen mogelijk zijn als de natuurdoelen in het gedrang komen.
Voor Natuurpunt moet de impactvrije zone dus groter zijn en moeten ook andere activiteiten zoals
zandwinning afgebouwd worden in dit gebied. Een jaarlijkse vermindering van zandwinning met
1% is te weinig.
Een flankerend beleid is nodig om alternatieve vistechnieken te onderzoeken/stimuleren en om
andere locaties voor zandwinning te zoeken.
ANTWOORD
Het huidige ontwerpplan voorziet reeds een zone (binnen zone C) waar elke vorm van
bodemberoerende activiteit wordt geweerd.
Zie antwoord op bijdrage Elasmobranch Research in het voorliggende compilatiedocument.
p.5-6
In het MRP wordt zelf aangegeven dat ‘het uitblijven van natuurbeschermingsmaatregelen in de
natuurbeschermingsgebieden zou kunnen leiden tot het niet halen van de internationale
streefdoelen mbt de instandhoudingsdoelstellingen en het verlies van waardevolle, kwetsbare
habitats in het BNZ. Er wordt gekozen voor een geleidelijke invoering in overleg met de betrokken
sectoren, in functie van het verkrijgen van een groter draagvlak en de mogelijkheid tot monitoring,
evaluatie en eventuele bijsturen/herziening’.
Voor Natuurpunt kan het halen van de doelstellingen, samengaan met een goed overleg met de
sector. De visserijsector is zelf vragende partij om mee te evolueren naar een niveau dat de
doelstellingen van het Natura 2000 niveau kunnen halen, mits dit in samenwerking met de sector
gebeurd.
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Naast visserij, zijn zandwinning, scheepvaart en kustverdediging sectoren die activiteiten plannen in
het Natura 2000 gebied. Opdat dit natuurgebied zijn functie kan vervullen, is het nodig dat deze
activiteiten zoveel mogelijk buiten het Natura 2000 gebied geplaatst worden.
Het Natura 2000- gebied de Vlaamse banken is de plek waar onze waardevolle Noordzee natuur
moet kunnen herstellen
o In Zone A vormen de Lanice schelpkokerwormen een waardevolle zone met een rijke
biodiversiteit en schuilgelegenheid voor kleine vis om in op te groeien. In de kustzone vinden we
ook de garnalen, waar kustvissers al jaren op vissen. In deze zone is het nodig om een synergie
tussen duurzame lokale kustvisserij en natuurbescherming te vinden, door enkel kustvissers met
aangepast vistuig toe te laten. Daarbij is het nodig om te zorgen dat de bodemimpact vermindert
wordt. Ook experimenten met selectief vissen, zijn belangrijk om de impact op het visbestand
minimaal te houden. Tenslotte is het nodig om in deze zone de paaikamers tijdens de paaiperiode
niet te bevissen.
o De grindbedden (zone C) waren vroeger de hotspots van biodiversiteit in onze Noordzee. Ze
hadden ook een groot belang als paaikamer voor haringen, zeekatten, dwerginktvissen en haaien. De
stenen ondergrond vormt er de ideale aanhechtingsbasis voor sponsen, anemonen en ander uniek
onderwaterleven dat er een 3 structuur kan opbouwen, die een beschutting biedt aan opgroeiende
vissen en schaaldieren. Met een goeie bescherming kan de Belgische oester zelfs terugkeren in het
gebied. Dit gebied uiterst waardevol en kwetsbaar voor bodemberoering. Daarom is het nodig om
deze zone C volledig veilig te stellen voor alle bodemberoerende activiteiten. Een grondige
impactanalyse moet aanwijzen welke activiteiten al dan niet een impact hebben. Eventueel
toegestane activiteiten moeten regelmatig opgevolgd en eventueel bijkomende maatregelen zijn
nodig als de natuurdoelen in het gedrang komen.
- Het MRP voorziet ruimtelijke zones, maar beheerplannen blijven nog steeds nodig. Natuurpunt
vraagt om de plicht om beheerplannen op te maken te verankeren in het MRP. De mogelijkheden
van natuurontwikkeling en de beschermingsmaatregelen moeten nauwkeurig beschreven worden in
beheerplannen. In het beheerplan dient ook opgenomen te worden hoe en wanneer de nodige
gegevens verzameld en opgevolgd worden; welke studies gedaan moeten worden; enz. Het is nodig
de effecten van activiteiten in Natura 2000 gebieden regelmatig te monitoren, zodat bijkomende
maatregelen kunnen genomen worden waar dit nodig is. Daartoe kan een multi-stakeholder
beheercomité aangesteld worden dat als taak heeft het behalen van de natuurdoelen en het
afstemmen van het beheer met de stakeholders op het halen van die doelen. Dit beheercomité moet
bijkomende maatregelen kunnen voorleggen als dit nodig is voor het bereiken van de natuurdoelen.
- De maatregelen moeten grondig opgevolgd en gehandhaafd worden. Hoe dit zal gebeuren kan ook
mee opgenomen worden in het beheerplan. Ons voorstel is om te werken met een systeem van
vergunning in het Natura 2000 gebied, waarbij bewezen moet worden dat de visserijmethode geen
impact heeft op de bodem/minimale impact heeft afhankelijk van voorschriften voor het gebied.
Worden de voorschriften voor het Natura 2000 gebied overtreden of wijst de monitoring erop dat er
wel impact is, dan verliest de visser zijn vergunning om in het natuurgebied te vissen.
ANTWOORD
De huidige maatregelen voor visserij werden opgesteld in samenspraak met de Vlaams minister
bevoegd voor Zeevisserij en met de visserijsector. In die zin reflecteert het natuurbeleid ook dit
overleg. Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat gebied C volledig moet worden afgesloten
en het staat ook haaks op de wens om de maatregelen samen met de sector uit te werken; dit plan
heeft als visie dat het geen visserijgronden wil afsluiten, maar wel een aantal technische
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randvoorwaarden stelt in de meest waardevolle gebieden. Op die manier wordt een haalbaar
visserijbeleid en een ecologisch-duurzaam beleid binnen de Belgische Noordzee een realiteit. U
verwijst correct naar de meest waardevolle zones A en C binnen het gebied de Vlaamse Banken en
het is precies daar dat er specifieke maatregelen worden doorgevoerd.
De zone ‘Vlaamse Banken’ werd afgebakend omwille van waardevol bodemhabitat (de zogenaamde
ondiepe zandbanken en rifstructuren, respectievelijk habitattype 1110 en 1170). Daarom werden
binnen deze zone de bodemberoerende activiteiten onder de loep genomen. Zandontginning,
commerciële bodemberoerende visserij en recreatieve bodemberoerende visserij zijn de drie
activiteiten die de bodemintegriteit van het gebied kunnen beïnvloeden. Daarom werden
maatregelen voor deze drie sectoren uitgewerkt om de bodemberoering te verminderen. Effectieve
bescherming van de bodem kan enkel gebeuren door activiteiten die de bodem verstoren te
reguleren binnen deze zone. Activiteiten die de bodem niet verstoren, inclusief scheepvaart en
bepaalde visserijtechnieken zoals pelagische of passieve visserij, worden daarom niet uitgesloten.
Het ontwerpplan heeft er bewust voor gekozen om inhoud te geven aan de richtlijnen mariene
strategie en Natura 2000 via een ruimtelijk beleid met voldoende ruimte voor milieu. De ruimtelijke
maatregelen voor zandontginning, commerciële visserij en sportvisserij zijn binnen het natuurgebied
‘Vlaamse Banken’ weloverwogen maatregelen om de natuurdoelstellingen te halen. Het beheer van
de natuurgebieden zelf en de monitoring zullen binnen de uitvoering van de vernoemde richtlijnen
uiteraard verder opgevolgd worden. Ook de handhaving zal binnen het marien milieubeleid een
prioriteit zijn maar maakt geen deel uit van het MRP.
*****
NATUURPUNT
p.6
- De Vlakte van Raan moet aangeduid worden aangeduid als beschermd gebied op de kaart van het
marien Ruimtelijk plan. Dit gebied maakt deel uit van de Scheldeverdragen. Om de goeie relaties
met Nederland te bewaken is het aangewezen dat de aanduiding afgrond wordt en dit in overleg met
Nederland gebeurd. Het gebied is reeds aangemeld bij Europa als Natura 2000 gebied. De Raad van
State vernietigde enkel de Belgische implementatie van deze aanmelding omdat er onvoldoende
wetenschappelijk bewijs voor de voorgestelde contouren. Om hieraan tegemoet te komen dienen de
contouren van het gebied in overeenstemming met het arrest gebracht te worden.
ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage Elasmobranch Research in dit compilatiedocument.

p.6
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- Recreatieve visserij in het Natura 2000 gebied kan enkel zonder sleeptuig in het voorliggende
MRP, dat is positief voor de bescherming van de natuurwaarden en de visstocks voor de
beroepsvisserij.
ANTWOORD
OK, dit wordt genoteerd.

p.6
Wrakken
- De meest waardevolle wrakken moeten kunnen uitgroeien tot kleine natuuroases.
Het onderzoeksproject BEWREMABI (BElgian WREcks for MArine BIodiversity) toont dat er in België
prachtige soorten op deze wrakken te vinden zijn. Wrakken bieden ook beschutting aan de zwaar
overbeviste kabeljauw. Daarnaast vervullen wrakken mogelijk ook een belangrijke
kraamkamerfunctie. Tot op heden is er nog geen enkel wrak als puntreservaat beschermd, ondanks
een consensus tussen duikers, natuurliefhebbers en de erfgoedsector om deze tijdscapsule van de
Noordzee te beschermen. Officieel zijn er 218 wrakken maar er liggen echter veel meer wrakken,
naar schatting enkele duizenden.
ANTWOORD
Het MRP erkent de ecologische waarde van (sommige) wrakken en stelt dat wrakken maximaal
dienen te worden ingeschakeld in het kader van natuurbescherming. Concreet wordt het specifiek
aanduiden van individuele wrakken als artificiële riffen (hotspots van biodiversiteit) in het huidige
MRP nog niet meegenomen wegens onvoldoende informatie. In de zone voor hernieuwbare energie
wordt daarom momenteel een experiment gevoerd (de aanleg van twee artificiële riffen). Het
gebruik van artificiële riffen (wrakken en rifballen) zal in de toekomst ongetwijfeld aan belang
winnen.
p.6
Dolfijnen en bruinvissen
Er komen steeds meer dolfijnen en vooral bruinvissen aan onze kust voor door een verschuiving van
de populatie. Bijvangst is nog steeds de grootste bedreiging voor deze soort.
Voorstel tot aanpassing MRP: Verplicht best practices voor alle vistuigen in het BDN zowel
professioneel als recreatief. Dit betekent ook geen recreatieve warrelnetten op de stranden.
ANTWOORD
Generieke niet-ruimtelijke maatregelen zoals aanpassingen voor alle vistuigen in het Belgisch deel
van de Noordzee, worden niet genomen in dit ontwerpplan die alle ruimtelijke aspecten in kaart
brengt. Verder geldt dit MRP voor de zeegebieden en legt geen voorwaarden op aan gebruiken op
het strand.
p.6-7
Haaien
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Bepaalde zones in de grindbedden worden door de haaien gebruikt in functie van de voortplanting.
Voorstel tot aanpassing MRP: Bescherm de zones die haaien gebruiken om zich voor te planten,
door ze aan te geven op de kaart als niet toegankelijk voor visserij en zandwinning, zoals voorgesteld
hierboven bij Natura 2000.
ANTWOORD
Binnen de Vlaamse banken wordt zone 3 beschermd (geen bodemberoerende activiteit mogelijk)
omwille van de aanwezigheid van de waardevolle grindbedden. Dit komt de voortplanting van de
haaien binnen deze zone ten goede. Het is evenwel onmogelijk om binnen de Belgische zeegebieden
alle potentiele paaigebieden van de haai te beschermen (volgens onze informatie is er geen studie
die een geografische afbakening geeft van de meest gebruikte paaigebieden binnen de
grindgebieden voor haaien).
p.7
Na 12 jaar Lobbywerk keurde Europa het Actieplan voor zeevogels goed verleden jaar. Het plan heeft
als doel om bijvangst van zeevogels waar mogelijk te stoppen. De vogelrichtlijngebieden
vertegenwoordigen sleutelgebieden voor de bescherming van zeevogels en het Actieplan bepaalt dat
visserij in deze gebieden enkel toegestaan kan worden, mits er zeevogelvriendelijk vismateriaal
gebruikt wordt. Dit kan door enkele eenvoudige aanpassingen een voordeel betekenen voor de
zeevogels en voor de vissers.
Voorstel tot aanpassing MRP: geef op de kaart van het MRP aan dat in de vogelrichtlijngebieden,
zeevogelvriendelijk vistuig verplicht is.
ANTWOORD
Het huidig beleid houdt rekening met de vereisten van de vogelrichtlijn en wordt daarom zo verder
ontwikkeld. Er wordt geen bijkomende melding gemaakt m.b.t. zeevogelvriendelijke vistuig.
ZEEBRUGGE
p. 1

ANTWOORD
Er wordt verwezen naar een ander onderdeel van de bijdrage van Haven Zeebrugge.
Voor het Belgische deel van de Vlakte van de Raan wordt een oplossing uitgewerkt.

p. 1
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ANTWOORD
Het statuut van het gericht marien reservaat wordt niet gewijzigd, maar er wordt permanent naar
gestreefd om de havenactiviteiten en het beschermingsstatuut van dit reservaat optimaal te
combineren. Dit gebeurt telkens in overleg met de betrokkenen.
p. 7 (bijlage 2)

ANTWOORD
Er wordt verwezen naar het antwoord op een ander onderdeel van de bijdrage van Haven
Zeebrugge.
p. 7 (bijlage 2)
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ANTWOORD
De tekst wordt aangepast zodat er twee zones vermeld worden als gereserveerd voor energieopslag.
De verplichting om maatregelen ten behoeve van natuurontwikkeling te treffen wordt behouden.
Voor de rest van de bijdrage wordt verwezen naar het antwoord op een ander onderdeel van de
bijdrage van Haven Zeebrugge.
p. 7 (bijlage 2)

ANTWOORD
Er wordt verwezen naar het antwoord op een ander onderdeel van de bijdrage van Haven
Zeebrugge.
*****
BRUGGE
p. 10-11
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ANTWOORD
Het reeds bestaande beschermingsregime wordt behouden, in afwachting van de evaluatie en
eventuele bijsturing op basis van de aanneming van de instandhoudingsdoelstellingen voor de
verschillende Natura 2000-gebieden, waaronder SBZ-3.
Wel wordt de mogelijkheid ingevoerd om, via een passende beoordeling, een aantal “verboden
activiteiten” toch te laten plaatsvinden, met respect voor de Europese en nationale regels.
*****
PARTICULIER
p. 1
Doelstellingen
De Strategische Milieu Beoordeling (basis ER 2001/42/EC) dat als doel heeft “te voorzien in een hoog
milieubeschermingsniveau en bij te dragen tot de integratie van de milieuoverwegingen en met het
oog op duurzame ontwikkeling” dit kan volgens mij niet als minstens niet in één zone een volledig
visverbod van toepassing is in de Vlaamse Banken. Hetzelfde geldt voor de visie van de BNZ: schone,
gezonde, veilige, productieve en biologische diverse zee.
Als er niet onmiddellijk gestart wordt met een visverbod in één zone zal de Kaderrichtlijn Mariene
Strategie nagestreefd tegen 2020 nooit gehaald worden.
De actieve milieumaatregelen, Actieplan Zeehond, die uitgetest worden in de zone voor
hernieuwbare energie roepen vragen op. Zeehonden lokken met platforms en tegelijk warrelnetten
op het strand toelaten passen niet samen.
In de zone voor hernieuwbare energie zit er meer vis dan in de omgeving maar die komt uit de
directe omgeving! Studies tonen aan dat vis zich verzameld rond boorplatforms te nadele van de
omgeving. Een zeehond zal zich dus niet ver meer moeten verplaatsen om aan voedsel te komen. Is
dat de bedoeling?
Wat met de aqua- en maricultuur in dezelfde zone? Rust en veiligheid van de zeehonden
en –zoogdieren in de windmolenparken?

Alle visgronden blijven toegankelijk volgens behalve in de zone hernieuwbare energie (Planperiode
2013-2019). Hoe haal je dan de doelstelling (welke?) in 2020? De bestaande ruimte voor recreatieve
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activiteiten zoveel mogelijk wordt behouden. Waar is de ruimte voor natuurontwikkeling en
duurzaam beheer?
Ik denk dat meer aandacht voor natuur door het stimuleren van meervoudig ruimtegebruik buiten de
huidige natuurbeschermingszones (en dit zelfs zonder zelfs werkelijke IHD’s in de Vlaamse banken)
en het deels aan banden leggen van bodemberoerende activiteiten niet volstaat. Met stimuleren van
alternatieve visserij in bepaalde delen kom je er volgens mij ook niet. Er zal meer nodig zijn.
Er bestaat geen relatie tussen het MRP en het verdrag ter bescherming van cultureel erfgoed onderwater UNESCO 2001. Welk is deze relatie dan volgens het MRP? Idem voor ICOMOS. Wat met de wet
van 9 april 2007 betreffende de bescherming van wrakken? Na zes jaar is er nog geen enkel wrak of
de vondst ervan beschermd!
Meermaals heeft de Minister van de Noordzee al laten horen dat puntreservaten (wrakken) niet aan
de orde zijn. Waarom?
Er zijn zo nog een aantal juridische en beleidsmatige kaders waar twijfel bestaat over de relatie. Zoals
op het GVB 2012: duurzaam beheer, rendabele visserij, gezonde visbestanden, minimale impact op
het milieu. Op hoeveel vierkante meter is dit van toepassing in de Vlaamse Banken? BNZ?
Er zijn heel veel onzekerheden op het vlak van natuurbescherming en de uitvoeringstermijnen. Veel
lijntjes, weinig inhoud.
ANTWOORD
De viszones waar beperkingen opgelegd zijn, hebben een goede kans om een significante bijdrage te
leveren aan het halen van de goede milieutoestand tegen 2020. Dit vormt ook een incentive voor het
verduurzamen van de visserijsector, wat de volledige zeegebieden ten goede zal komen.
De regelgeving betreffende de bescherming van wrakken, internationaal en nationaal, blijft
onverkort van toepassing, maar puntreservaten zijn inderdaad niet aan de orde in dit MRP. Wel
wordt de bescherming van wrakken verankerd in het MRP, o.m. als doelstelling en met een actie.
Ingeval van bijkomende informatie kan een toekomstige bescherming als puntreservaten wel
overwogen worden.
*****
PARTICULIER
p. 5-6
Natuurbeschermingsgebieden.
Het spreekt voor zich dat een gebied zoals de Vlaamse Banken een verbetering is van de bestaande
situatiemaar dit enkel als deze op de juiste manier wordt ingevuld.
In het huidige plan wordt de Vlakte van de Raan niet ingekleurd. De zone is wel aangemeld maar
heeft nog steeds geen beschermend statuut. Het wettelijk voorzien van de zone aan de Oostgrens
sluit perfect aan bij het Nederlands beschermd gebied.
Bizar dat over de grens de Vlakte van de Raan aangeduid werd voor verschillende redenen (behalve
Fuut en mogelijk ook de Grote stern) en dat we aan de Belgische zijde nog steeds in een juridisch
kluwen zitten waar onder andere vorige ministers hun veto i.v.m. de windmolens Electrabel/De Nul
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flink hun handen in hebben gehad.
Maar zoals vermeld in de eerste paragraaf zonder omzetting van de IHD (pas voorzien in 2014-2015)
komt er weinig van in huis. De indruk blijft dat de overheid eerst alles wil invullen wat vandaag
economisch belangrijk is maar niet kijkt met een lange termijn visie (overbevissing, ecologisch en
duurzaam beheer, enz.)

De Vlaamse Banken werden als Habitatrichtlijngebied aangemeld omwille van Habitat 1110
zandbanken en 1170 zijnde riffen. In dit kader dienen bodemberoerende activiteiten (zand-,
grindontginningen en bodemberoerende visserij) zoveel mogelijk vermeden worden.
Als ik alles overloop merk ik daar weinig van. In slecht één kleine zone ( X% van het BNZ en X % van
de Vlaamse Banken is er geen bodemberoerende visserij toegelaten. M.a.w. veel te weinig!
Eerst wordt de koek verdeeld over alle andere belanggroepen of noemt meervoudig gebruik, dan
worden IHD bekrachtigd, dan volgt de monitoring en als er geen vis meer is, zitten we met een
compleet verloren industrie/economie.
Natuurgebieden afsluiten voor bodemberoerende visserij zal positief bijdragen tot de natuurwaarde
van het gebied. Maar dan wel voldoende grote stukken en geen luciferdoosjes in het BNZ.

Voor de BNZ zijn de staat van instandhouding voor habitat 1110 ongunstig en voor 1170 matig
ongunstig. Voor beide habitattypes is de boomkor de grote boosdoener. Toch maakt minstens 85 %
van de Belgische vloot nog gebruik van de boomkor.
ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage Elasmobranch Research in dit compilatiedocument.
*****
VLAAMSE YACHTING FEDERATIE VZW
p.2-4
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ANTWOORD
Er worden door het MRP bestemmingen toegewezen aan alle zones binnen de Belgische
zeegebieden. Er wordt zoveel als mogelijk aan meervoudig ruimtegebruik gedaan, maar dat is
uiteraard niet overal mogelijk. Er is daarbij gestreefd naar een duurzaam beheer, waarbij de
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verschillende pijlers (natuur, maar ook economisch en sociaal, alsook veiligheid) evenwichtig aan bod
komen. Dit MRP kan natuurlijk niet alle sectoren volledige genoegdoening geven.
De recreatieve scheepvaart heeft op dit moment geen bijkomende ruimtelijke beperkingen
ondergaan, met uitzondering natuurlijk van een aantal geplande infrastructurele werken van groot
maatschappelijk belang (o.a. energie-atol). Voor de toekomstige ontwikkeling van beleid zal overleg
gepleegd worden met alle betrokkenen, met respect voor de van toepassing zijnde procedures.
Het verbod op scheepvaart binnen het gericht marien reservaat is een bestendiging van het
bestaande beschermingsregime. Dit regime wordt trouwens binnenkort geëvalueerd en, waar nodig,
aangepast.
*****
ENERGIE, KABELS EN PIJPLEIDINGEN
HAVEN ANTWERPEN
p. 3

ANTWOORD
Ruimtelijke planning biedt ruimte aan activiteiten die komende jaren nood aan ruimte hebben.
Elektriciteitsproductie en –verbruik zijn moeilijk op elkaar af te stemmen want het verbruik is heel
variabel (piek- en dalmomenten), maar ook de productie is steeds meer variabel. Dat laatste komt
door een toename aan alternatieve energiebronnen die veel elektriciteit genereren wanneer er
bijvoorbeeld veel zon is of als het hard waait. Ook op zee zullen in de toekomst de zeven offshore
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windmolenparken voor een stijgende variabiliteit in de productie zorgen. Een stabiele tijdelijke
opslag van elektriciteit biedt de beste garantie om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te
verzekeren en om efficiënt met de opgewekte energie om te gaan. Opgepompte hydro-elektrische
opslagcapaciteit is de oudste vorm van grootschalige elektriciteitsstockage. In principe zijn er twee
reservoirs gescheiden door een groot hoogteverschil. Tijdens periodes van lage vraag (en goedkope
elektriciteit) kan het water gepompt worden van het lagere naar het hogere reservoir. Bij tekorten
kan de omgekeerde beweging door de zwaartekracht en grote turbines, elektriciteit opnieuw
elektriciteit genereren.
Een dergelijke installatie kan in zee worden geplaatst, maar er is tot hiertoe geen ruimte voor
voorzien en geen mogelijkheid om die aan te vragen als er in geïnvesteerd zou kunnen worden. De
locatie moet om technische redenen relatief dicht van de kust worden geplaatst, wat de
mogelijkheden beperkt. De keuze voor de reservatiezones is telkens gebaseerd op voorafgaande
studies en bevragingen. De aanduiding van reservatiezones is slechts een eerste stap in het ganse
beslissingsproces (gebaseerd op een ruimtelijke structuurvisie en een beleid dat anticipeert op
toekomstige noden). Vervolgens moeten nog o.a. een concessie en een milieuvergunning gevraagd
en bekomen worden. Binnen deze verschillende procedures zal een degelijke risico-analyse gemaakt
worden.
De reservatiezone bij de haven van Zeebrugge is er gekomen op vraag van het Vlaams Gewest, op
basis van een in opdracht van het Vlaams Gewest uitgevoerde studie.
Het MRP coördineert enkel het ruimtegebruik binnen de Belgische zeegebieden, na grondig overleg
met de verschillende publieke en private bevoegde en belanghebbende instanties, inclusief het
Vlaams Gewest. Aan de bevoegdheid en het beleid van het Vlaams Gewest wordt dan ook niet
geraakt. Deze procedure is bovendien door de Raad van State aanvaard.
*****
GEMEENTEBESTUUR DE HAAN
In de zitting van 5 september 2013 heeft de gemeenteraad beslist bezwaar in te dienen tegen het
inkleuren in het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan van een “zone bestemd voor een concessie voor
energie-opslag” op de Wenduinebank, zoals aangegeven in bijlage 4 bij het ontwerp van Marien
Ruimtelijk Plan, bijlage 4, kaart 2, pagina 3.
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ANTWOORD
De concessiezone voor energie-opslag wordt mede op basis van de opmerkingen van de gemeente
De Haan kleiner gemaakt. Met de nieuwe locatie zal de afstand van de kust tot de ringdijk van het
atol 5km bedragen. De voet van het atol zal onder water tot op een afstand van 4km komen. Om
onder deze voorwaarden een atol aan te leggen wordt de concessiezone verder van de kustlijn
geplaatst (3.5-4 km van de kust, afhankelijk van het gemeten punt op de kustlijn).
De concessiezone voor energie-opslag wordt tevens in westelijke richting verschoven op basis van de
opmerkingen van Elia wegens de ruimtelijke incompatibiliteit van de elektriciteitskabel naar het
Verenigd Koninkrijk (de Nemo-kabel) waarvoor de corridor ook in het MRP is opgenomen. Om dit
ruimtelijk mogelijk te maken wordt de hele zone ongeveer 1 km in westelijke richting opgeschoven.
Gezien de inrichting van de stranden als broedeilanden voor vogels staat dit in principe niet in
conflict met de vogelrichtlijn. Er zal evenwel een passende beoordeling moeten worden opgesteld
voor de realisatie van een dergelijk project in Natura 2000-gebied.
De aanslibbing, visuele vervuiling en eventuele algengroei zullen in de project-MER worden
behandeld. Deze zal bepalend zijn of een bouwmachtiging en exploitatievergunning voor het energieatol kan worden afgeleverd. De voorwaarde dat de stranden als natuurgebied (broedgebied voor
sternen en meeuwen) moet worden ingericht zal voorkomen dat er massatoerisme mogelijk is.
Verder zullen er educatieve tochten kunnen worden georganiseerd.
Zie ook antwoord op bijdrage Vlaams Gewest inzake wijziging fysische processen. in het
compilatiedocument antwoorden Milieueffecten rapport van het ontwerp van marien ruimtelijk plan
(plan MER).
*****
PARTICULIER
Bij deze dient de politieke Partij Bewust'12 hier vertegenwoordigd door Peter Breemersch bezwaar
in tegen het energieatol op de Wenduinebank ;
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Indien alsnog een energieatol wordt voorzien op de Wenduinebank dan moet voor Bewust'12 aan
volgende voorwaarden worden voldaan ;
-Minimum afstand van 5 km tot aan de kust van De Haan
-Maximale hoogte van het energieatol boven zeewater van 10 meter ( gemiddelde getijde)
-zekerheid dat er geen extra aanslibbing, noch algengroei voor de kust van De Haan zal veroorzaakt
worden.
-het energieatol mag naast zijn energiefunctie enkel een natuurfunctie(met educatief centrum)
hebben en een
zacht beperkt toerisme(bvb surfen, zeilen) toelaten. Op het energieatol mag dus geen accomodatie
gericht op massatoerisme
(cafetaria, terrassen...) toegelaten worden.
-de mogelijkheid dat er van op het strand van De Haan, en georganiseerd door de gemeente,
educatieve zeiltochten per
catamaran kunnen ingericht worden, inclusief geleide bezoeken, met een beperkte groep
geïnteresseerden, aan het energieatol.

ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage gemeentebestuur De Haan in dit compilatiedocument.
*****
PARTICULIEREN MET DEZELFDE OPMERKING (66x)
In het kader van het openbaar onderzoek m.b.t. het Marien Ruimtelijk Plan wens ik bezwaar te
maken tegen het intekenen van een zone voor de inplanting van een energie-eiland op de
Wenduinebank. Dit is mijns inziens te dicht bij de kust, waardoor ik mij zorgen maak over visuele
hinder - met mogelijke negatieve gevolgen voor het toerisme - en over mogelijke impact op de
stromingen.

Verwijzend naar de resultaten van de MIP/Ecorem-studie, lijkt een inplanting bij de haven van
Zeebrugge of bij de windturbines op de Thorntonbank een betere keuze.

ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage gemeentebestuur De Haan in dit compilatiedocument.
*****

PARTICULIER
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In het kader van het openbaar onderzoek m.b.t. het Marien Ruimtelijk Plan wens ik bezwaar te
maken tegen het intekenen van een zone voor de inplanting van een energie-eiland op de
Wenduinebank. Dit is mijns inziens veel te dicht bij de kust, waardoor ik mij zorgen maak over visuele
hinder die een dergelijk eiland met zich meebrengt- met mogelijke negatieve gevolgen voor het
toerisme - en over mogelijke impact op de stromingen die de veiligheid van de watersporters in het
gedrang kan brengen.
Verwijzend naar de resultaten van de MIP/Ecorem-studie, lijkt een inplanting bij de haven van
Zeebrugge of bij de windturbines op de Thorntonbank een betere keuze. Het verbaasd me dan ook
dat het Marien Ruimtelijk Plan geen rekening schijnt te houden met deze studie en enkel een zone
voor energieopslag voorziet voor Wenduine en Zeebrugge en geen zone in de buurt van de Thornton
bank. Indien men rekening houdt met het advies van de CREG ((A)130704-CDC-1266) om de duur van
de domeinconsessie te verlengen naar 75 jaar ( wat gebruikelijk is voor waterkracht centrales) ipv de
20 jaar die nu voorzien is, wordt energieopslag op de thorntonbank best economisch haalbaar.
ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage gemeentebestuur De Haan in dit compilatiedocument.
PARTICULIER
In het kader van het openbaar onderzoek m.b.t. het Marien Ruimtelijk Plan wens ik bezwaar te
maken tegen het intekenen van een zone voor de inplanting van een energie-eiland op de
Wenduinebank.
Dit is mijns inziens energetisch-budgettair totaal onrendabel, waardoor ik mij zorgen maak over de
mogelijke impact op de belastingen en/of energieprijzen, die wij thans systematisch meer en meer
verzwaard zien door niet-productie noch transport gerelateerde bijkomende “groene” kosten.
Verwijzend naar de interesse voor dit project vanwege de stad Oostende en de lokale politici, lijkt
een budgetinjectie vanwege de stad zelf, en een inplanting eerder op die hoogte van de kust een
betere keuze.
ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage gemeentebestuur De Haan in dit compilatiedocument.

PARTICULIER
Met deze mail wil ik krachtig bezwaar indienen tegen sommige inhoud van het ontwerp KB
ter vaststelling van het Marien Ruimtelijk Plan,
met name tegen de aanleg van een energieatol voor het strand van Wenduine en ook tegen de
geponeerde stelling dat zulk energieatol ter
hoogte van de Wenduinebank voorrang zou krijgen boven elke andere activiteit (zie Afdeling 1,
art.4 ; bijlage 3 pagina 3 en zie Afdeling 3
art. 8 § 5 en 6)
REDENEN van mijn bezwaar:
Het geplande energieatol zal voor zware zichtvervuiling zorgen wegens zijn hoogte en de korte
afstand tot het strand. Het daar zo prachtige
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zeezicht zal ernstig verstoord worden en o.a. lijden onder een te grote inname van de horizon.
Ook de andere activiteiten verbonden aan de uitbating van zulk atol zullen een storende factor zijn
die het daar zo bloeiend en rustig kusttoerisme direct zal treffen.
De bevordering van het kusttoerisme vraagt jaar op jaar alle prioriteit. De daarvoor geleverde
inspanningen zullen ongedaan gemaakt worden door nu plotseling voorrang te verlenen aan een
storend energieatol waarvan het nut en de rendabiliteit zelfs nog niet bewezen zijn. Dit is gewoon
absurd.
Bovendien heeft men blijkbaar nog niet onderzocht welke schade zulk atol zou kunnen toebrengen
aan het milieu en de benutting van de zee.

ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage gemeentebestuur De Haan in dit compilatiedocument.

PARTICULIER
Ik heb ten stelligstel bezwaar
1) tegen de aanleg van een energieatol voor het strand van Wenduine.
2) dat het ontwerp KB stelt dat de activiteit van het energieatol voorrang zou krijgen op elke andere
activiteit en bijgevolg dus zelfs boven de
toeristische activiteit van het strand, zeedijk en het toerisme van Wenduine.
PRECIEZER GESTELD
Ik dien formeel bezwaar in tegen de volgende artikelen van het KB van het Marien Ruimtelijk Plan:
- Afdeling1, artikel 4, verwijzend naar bijlage 3 waar op p.3 de concessiezone voor energieopslag zich
zou kunnen situeren ter hoogte van de
Wenduinebank.
- Afdeling 3, en daarin art. 8 § 5 en 6 waarin de ligging van het energieatol zich zou kunnen situeren
ter hoogte van de Wenduinebnk.
MOTIVERING
Het zou gewoon onverantwoord zijn om zulk een energieatol aan te leggen op amper 3 km voor het
uiterst toeristische strand van Wenduine en dan
nog pal voor de Zeedijk en zijn bewoning.
De schade aan het toerisme, de investeringen aldaar en de economie zal bijzonder groot uitvallen.
Een energie-eiland met een hoogte van 15 m en een lengte van 2 km gelegen op 3 km en minder van
het strand zal zowat de hele horizon innemen en het nu ongeschonden zeezicht aldaar bederven. De
pompen en generatoren nodig voor de energieopslag- en opwekking zullen geluidsoverlast en
trillingen veroorzaken. De industriële activiteit in en rond het energieatol zoals .o.a. de voortdurende
afvoer van het afval dat uit het water zal moeten gefilterd worden teneinde te voorkomen dat de
generatoren worden beschadigen zal het toeristisch gebeuren nog meer verstoren (ref: de
getijdecentrale in de Rance bij St.Malo in Bretagne)
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Een rapport van onderzoek naar schade aan milieu en omgeving ontbreekt volledig en
de discriminerende openbaarmaking uitsluitend
via internet zullen wellicht de eventuele aanleg van het energieatol ook op juridische gronden danig
kunnen dwarsbomen.
Ben ten slotte overtuigd dat de twijfelachtige opbrengst van zulk een energieatol de zware
investering niet zal doen renderen en zeker niet
opweegt tegen de grote schade die aan het toerisme zou worden toegebracht. Ook zou m.i. zo
nodig beter de bestaande gelijkaardige energie
opslag- en opwekking met waterreservoir op 500 m hoogte te Coo worden ingeschakeld of indien dit
communautair moeilijk zou liggen
een ander project met een zo hoog mogelijk waterreservoir worden onderzocht.

ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage gemeentebestuur De Haan in dit compilatiedocument.

PARTICULIER
p. 2-3
Energie atol.
Daar de juiste locaties en omvang, zowel te Wenduine en ten Oosten van Zeebrugge, niet volledig
gekend zijn is het niet eenvoudig om de impact op onder andere de zeewering in te schatten.
Verschillende studies (Arcadis, MIP, ..) komen bovendien met andere resultaten en andere
voorstellen. Er is geen eenduidig rapport. Bizar is dat zelfs DEME nogal vlotjes nieuwe studies uitgeeft
waar het tegendeel instaat van wat zij enkele jaren voordien gepubliceerd hebben. Raar hoe
ingenieurs op een dergelijke korte termijn andere voorstellen lanceren.
Gelijk welk energie eiland van die omvang zal een impact hebben op de stroming, getijden- en
sedimentdynamiek.
Het spreekt voor zich dat een energie atol ten NO van Zeebrugge een zeer grote impact zal hebben
op de huidige situatie, op de Bijlage I soorten, de IHD’s voor SBZ-V2 en SBZ-V3 en mogelijk zelfs het
verloren gaan van het strandreservaat Baai van Heist. Het strandmeerspook voor Knokke waarvan
sprake in het plan Vlaamse Baaien steekt terug zijn kop op.
Het is aangeraden om echt voorzichtig te zijn want het is typisch voor sommigen om halve plannen te
verspreiden. Het verwondert mij dat er maar één baggerfirma is die betrokken is bij het MRP.
Verschillende kustburgemeesters zien een energie atol voor Wenduine als een bijkomende
toeristische troef. Toeristen en sternenkolonies gaan echter niet samen. Wat met de aanlegkade?
Steiger? Ringweg rond het eiland? Vooruitgeschoven loodsstation? Enz. Zeer veel vraagtekens dus.
De Wenduinebank is tijdens de winter een van de leefgebieden van de Fuut, één van de vogelsoorten
die in aanmerking komen voor IHD.
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Een energieatol op de Wenduinebank betekent een verlies aan habitat voor de fuut. Dit gebied is
tevens foerageergebied voor visdief en grote stern.
Menselijke activiteiten kunnen enkel indien het energie-eiland voldoende groot is. Momenteel weet
niemand hoe groot het wordt behalve de bouwheer en de opdrachtgever?
In 2001 was er een plan om op de Wenduinebank windmolens te bouwen en dit is wegens het grote
protest van de inwoners afgevoerd. De huidige Minister van de Noordzee was toen, omwille van de
verkiezingen het jaar erop, eveneens een felle tegenstander van windmolens op de Wenduinebank.
Zowel in Wenduinen als in Knokke heeft men vroeger al fel geprotesteerd op de wijziging van het
zeezicht.

ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage gemeentebestuur De Haan in dit compilatiedocument.
De opmerking qua instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) wordt opgevangen doordat, in het geval dat
er een impact is van de installatie voor energie-opslag op een Natura 2000-gebied, er een passende
beoordeling zal gebeuren, met bijzonder aandacht voor de impact op de in het gebied te beschermen
soorten of habitats.
*****
PARTICULIER
Een energie-atol inplanten op een paar km voor de kust van De Haan- Wenduine is geen verstandige
keuze. Deze kuststrook is een van de weinige waar geen constructies het zicht belemmeren en waar
je dus de natuur, de open zee, volop kunt ervaren. Wij hebben ook vele vraagtekens – zoals ook
Arcadis in het MER – over de effecten op stroming, aanslibbing, enz.
De MIP-studie biedt alternatieven die veel meer draagvlak zullen hebben.
ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage gemeentebestuur De Haan in dit compilatiedocument.
*****
KUSTWACHT
p. 8

ANTWOORD
Dit wordt aangepast, zodat dit er wel binnen valt.
*****
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G.P.
p. 2
3.

Atoll énergétique

Le dossier expose longuement les principes du Marine Spatial Planning à respecter en vue d’une
affectation raisonnée de certaines zones pour certaines activités puis brusquement - et ceci n’est
qu’un exemple - propose une zone possible pour l’installation d’un atoll énergétique (qui en soi est
une bonne idée), notant déjà de possibles interactions avec des activités militaires.
Le dossier n’explique pas en quoi cette option est le résultat de l’application des principes MSP tant
recommandés. Promouvoir des principes et, en même temps, agir sur base ad hoc nuisent à la
crédibilité de l’initiative.
RÉPONSE
Le fait de prévoir de l’espace pour l’implantation d’atolls énergétiques sur le Wenduinebank et près
du port de Zeebruges constitue un des choix stratégiques spatiaux opérés dans le PAEM. Ce choix
s’inscrit dans le cadre de l’évolution du PAEM.
Sur la base d’une concertation formelle et informelle, les services publics compétents et les parties
prenantes ont été questionnés sur leurs attentes/desiderata en matière d’aménagement spatial pour
les 6 prochaines années et au-delà. Parallèlement, mais aussi avec feed-back réciproque, on a
travaillé sur les objectifs clés, identifié les points de départ en matière d’aménagement spatial et
élaboré une vision en matière de structure spatiale ainsi qu’un ensemble d’objectifs et d’indicateurs.
L’atoll énergétique a trouvé sa place dans ce trajet. L’atoll en question doit encore parcourir une
série de procédures (concessions, autorisations, etc.), mais s’inscrit donc dans le processus
d’aménagement des espaces marins. Le rapport sur les incidences environnementales n’est pas en
contradiction avec cela.
Cette contribution n’indique par ailleurs pas clairement quels principes seraient violés par le
coloriage de deux zones comme zones destinées à une concession pour un atoll énergétique.
p. 2-3
4.

Câbles et pipelines

Pour les câbles et pipelines, le dossier envisage une approche « par corridor », ce qui relève du bon
sens. Le texte évoque aussi un tracé aussi rectiligne que possible, ce qui est en contradiction avec
l’approche par corridor, qui implique un allongement des tracés et un surcoût pour l’opérateur
concerné.
En particulier, le projet Nemo semble adopter une attitude rectiligne, sans considération pour les
autres acteurs actifs dans la zone et potentiellement concernés/intéressés. La question est posée de
savoir si l’Autorité envisage de se concerter avec l’opérateur Nemo et l’inviter à revoir son projet en
vue de faire un premier pas concret vers l’approche par corridor.
RÉPONSE
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L’instauration d’un corridor ne nous semble pas en contradiction avec le choix de rendre celui-ci le
plus efficace possible, notamment en termes de forme et de distance.
En ce qui concerne le projet Nemo, un projet concret dans le cadre du PAEM, les procédures
prescrites (e.a. permis d’environnement) seront suivies, notamment l’organisation d’une
consultation publique et d’une concertation informelle supplémentaire, si nécessaire.
*****
BLANKENBERGE
p. 2

ANTWOORD
Er is expliciet voorzien in het KB tot aanneming van het MRP dat een bezoekerscentrum gebouwd en
geëxploiteerd kan worden, voor zover verzoenbaar met de functies van “energie-atol” en
“natuurbeheersmaatregelen”.
De stromings- en sedimentatiepatronen zullen uitvoering beoordeeld worden binnen de
vergunningsprocedure.
De grondsubstantie is op dit moment nog niet gekend. Deze keuze zal gemaakt worden door de
ontwikkelaar van het project, binnen de krijtlijnen van de concessie- en vergunningsprocedure die op
deze projecten toegepast zal worden. Uiteraard zal de stabiliteit, als onderdeel van de veiligheid in
het algemeen, een belangrijk criterium vormen voor de toelating van dit project.
Zie ook antwoord op bijdrage gemeentebestuur De Haan in dit compilatiedocument.
*****
NATUURPUNT
p.7-8
Energie atol
Vanuit het oogpunt van duurzame energievoorziening is de bouw van een energie-atol een
interessante nieuwe piste. Dit atol kan ervoor zorgen dat er een stabiel aanbod van energie is,
doordat het energie kan voorzien op momenten dat windmolens op zee minder produceren. De
vraag stelt zich wel of dit de meest kosten- efficiënte piste?
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Het is wel duidelijk dat door tijdens de plaatsing van het eiland de natuurlijke omgeving grondig
verstoord zal worden. Ook nadat het eiland er ligt zullen er effecten zijn op het mariene milieu. Zal
dit binnen de perken van de goede milieustatus kunnen blijven?
Door de vele vraagtekens is het onmogelijk om ons nu al voor of tegen de bouw van het eiland uit te
spreken.
o De bouw van artificiële eilanden moet eerst grondig getest worden op stabiliteit, maw gaat dit
eiland blijven liggen?
o Daarbij moeten ook de mogelijke effecten op de omliggende onderwatergebieden/soorten
onderzocht worden, via kleinschalige experimenten die gepaard gaan met een monitoring van deze
effecten. De impact van een energie eiland op het ecosysteem, de getijdewerking, zeestromingen,
erosie en aanslibbing blijven tot nu toe immers onduidelijk. Ook de mogelijke effecten op de
troebelheid van het water moeten onderzocht worden. Troebel water verstoort immers groei van
plankton, wat de basis is van het ecosysteem (en dus ook van de mariene biotechnologie en visserij).
Het milieueffectenrapport schiet op dit vlak tekort, doordat het geen concrete informatie hierover
bevat. Dit wordt doorverwezen naar het project-MER.
o Indien de experimenten rond stabiliteit en milieu-effecten positief zouden zijn, dan is het nodig te
weten wat de kostprijs van dit plaatje zal zijn, zowel voor de aanleg van het eiland als voor het
onderhoud ervan. En wat met de rendabiliteit ervan? Dit alles moet ook afgewogen worden tegen
andere mogelijkheden. Is dit het beste alternatief tov andere mogelijkheden van energie-opslag?
o Wat betreft de locatie verdient dit de voorkeur uiteraard buiten Natura 2000 gebied. In de buurt
van Zeebrugge dreigt de aanleg van zo’n grootschalig project de sedimentverplaatsing rond de haven
grondig te verstoren, met zelfs mogelijk effecten op de Baai van Heist.
o Wat betreft de eventuele invulling van het eiland, kan dit in het kader van meervoudig
ruimtegebruik, fungeren als rustplaats voor beschermde vogels.

ANTWOORD
Een dergelijke installatie kan in zee worden geplaatst maar er is geen ruimte voor voorzien en geen
mogelijkheid om die aan te vragen als er in geïnvesteerd zou kunnen worden. De locatie moet om
technische redenen relatief dicht van de kust worden geplaatst, wat de mogelijkheden beperkt. De
keuze voor de reservatiezones is telkens gebaseerd op voorafgaande studies en bevragingen. De
aanduiding van de concessiezone is slechts een eerste stap in het ganse beslissingsproces (gebaseerd
om een ruimtelijke structuurvisie en een beleid dat anticipeert op toekomstige noden). Vervolgens
moeten nog o.a. een concessie en een milieuvergunning gevraagd en bekomen worden. Binnen deze
verschillende procedures zal een degelijke risico-analyse gemaakt worden.
De overheid zal niet investeren in het energie-atol maar zorgt wel voor de ruimtelijke en procedurele
omkadering om een aanvraag mogelijk te maken. De kostprijs van het energie-atol is dan ook een
afweging die door de markt moet worden gemaakt alvorens een aanvraag in te dienen.
De impact van de geplande projecten op de Natura 2000-zones zal onderzocht worden, via een
passende beoordeling en, waar nodig, gecompenseerd moeten worden.
De functie ‘actieve natuurbeheersmaatregelen’ is expliciet opgenomen als voorwaarde voor de
realisatie voor een installatie voor energie-opslag. Ingeval van overlapping met Natura 2000-zones
moeten deze maatregelen de habitats en/of de soorten van het gebied beschermen.
*****
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STAD KNOKKE – HEIST
p.2

ANTWOORD
Deze suggestie wordt genoteerd.
*****
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
p.3
Pg. 24 2e § en pg. 25: Er wordt enkel over een mogelijk energie-atol t.h.v. Blankenberge-De Haan
gesproken en niet over een mogelijk energie-atol ten oosten van de haven van Zeebrugge.
ANTWOORD
Deze opmerking wordt meegenomen.
*****
FLUXYS
p.2

ANTWOORD
Inzake Franpipe
Dit wordt meegenomen.
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Inzake Interconnector 2
Zie antwoord op bijdrage Elia, inzake de vraag m.b.t. de kabel- en pijpleidingcorridor, in het
‘compilatiedocument antwoorden KB’.

p.2

ANTWOORD
Heden bestaan er geen concrete plannen om in de komende marien ruimtelijke planningsperiode
van zes jaar de haven van Zeebrugge uit te breiden of verder te ontwikkelen. Echter het MRP
voorziet in de aanduiding van zones om deze toekomstige uitbreiding van de Belgische havens,
waaronder Zeebrugge, niet te hypothekeren.
Bij de ontwikkeling van de “actieve natuurbeheersmaatregelen” zal uiteraard ook de impact op het
betreffende Natura 2000-gebied meegenomen worden en de potentie voor compensatie van
eventuele andere projecten met een impact op het Natura 2000-gebied.
*****
VLAAMS GEWEST
p. 25-26
6.2 Kabels en pijpleidingen, energie-opwekking en opslag

p. 23
Gaat er op termijn een hoge verbinding nodig zijn tussen Oostende en Zeebrugge? Dan heeft dit
effect op landzijde en zal dat ruimtelijke impact hebben op land.

ANTWOORD
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De keuzemogelijkheid m.b.t. een hoge verbinding Oostende-Zeebrugge blijft open, maar het MRP
neemt hier geen beslissingen. Het is zo ontworpen dat er geen voorafname op deze
keuzemogelijkheid gedaan wordt.
p. 23
Tekst: “Er wordt een concrete zone voor concessie-aanvragen voor energie-opslag
(waterkracht) aangeduid voor de kust van Blankenberge-De Haan. In deze zone
kan een concessie verkregen worden voor een energie-atol voor maximaal 1/3 van
de aangewezen zone (zie kaart).”
Op de bijgevoegde kaart op p.25 staat een tweede reservatiezone. Deze
ruimtelijke beleidsoptie dient aangepast aan deze situatie.
Er wordt echter ook geen inzicht gegeven in welke invloed de mogelijke eilanden
kunnen uitoefenen op het scheepvaartverkeer dat zich in de nabije omgeving
bevindt. Het gaat hierbij onder andere om de gevolgen voor het
scheepvaartverkeer naar veiligheid toe.
In het kader van de kustveiligheid / zeewering zijn de zones voorzien voor
energie-atollen een bezorgdheid.
In het voorstel van marien ruimtelijk plan is in bijlage 2 een concrete zone voor
concessie-aanvragen voor energie-opslag (waterkracht) aangeduid voor de kust
van Blankenberge-De Haan. In deze zone kan een concessie verkregen worden
voor een energie-atol voor maximaal 1/3 van de aangewezen zone. Het energieatol kan naast energie-opslag gecombineerd worden met natuurontwikkeling. Er
wordt tevens in een mogelijkheid voorzien voor toeristen om aan te meren. In dat
kader kan een informatief bezoekerscentrum worden aangelegd. Het energieatol
kan betreden worden op de kruin, de stranden blijven ontoegankelijk.
Bovendien werd in het ontwerp-KB ook een tweede zone voor een energie-atol
ten oosten van de haven van Zeebrugge opgenomen. De locatie ten oosten van
de haven van Zeebrugge werd uit de ECOREM-studie overgenomen.
De resultaten van recent onderzoek dat gebeurd is in het kader van het project
Vlaamse Baaien tonen aan dat de concessiezones voor de twee energie-atollen
belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de uitoefening van de Vlaamse
bevoegdheden indien onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijke
effecten van constructies op de toegankelijkheid van de haven Zeebrugge en op
de kustverdediging. Bij doorrekening van verschillende scenario’s blijkt dat een
atolconstructie in de voorgestelde zones in het merendeel van de gevallen een
significante impact heeft op de stromingssnelheden en –patronen. Het is moeilijk
voorspelbaar welke morfologische veranderingen dit met zich zal meebrengen,
en wat de uiteindelijke impact zal zijn op de scheepvaart, de toegankelijkheid van
de haven van Zeebrugge en de kustveiligheid. Om die reden sluit de Vlaamse
regering zich aan bij de vraag van de Permanente Commissie van Toezicht op de
Scheldevaart om eerst een zeer grondige project-MER uit te voeren vooraleer
daadwerkelijk tot de oprichting van een energie-atol op de aangeduide locaties
wordt besloten. Alle mogelijke effecten op onder andere de scheepvaart, de
toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge (o.a. stroomsnelheden) en de
kustveiligheid dienen daarbij in beeld te worden gebracht. Langs Vlaamse zijde zal
dergelijk onderzoek gebeuren in het kader van het project Vlaamse Baaien. Er
wordt voorgesteld dat hierover kennisuitwisseling zal gebeuren tussen de
Vlaamse en federale overheid.
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ANTWOORD
De ruimtelijke beleidsoptie wordt tekstueel aangepast aan de keuze om twee reservatiezones te
voorzien.
Zie ook antwoord op bijdrage haven Antwerpen binnen dit compilatiedocument en op bijdrage
Vlaams Gewest, binnen het ‘compilatiedocument algemene commentaren’.
p. 23-24
Tekst: “Als aanlandingspunten worden Zeebrugge en Oostende (Slijkens) geselecteerd. Hier komen de
elektriciteitskabels aan land en wordt de opgewekte energie verder verspreid over België. De
aanlandingsinfrastructuur dient zo goed mogelijk ruimtelijk ingepast te worden.”
Het aanlandingspunt Oostende (Slijkens) wordt hier weerhouden. Dit aanlandingspunt sluit echter
niet aan op de preferentiële zone voor kabels en leidingen. Dit is bijgevolg tegenstrijdig.
In Oostende komt een leiding toe van 1 off-shorepark. Maar er rijzen hierbij nog een aantal vragen: Is
het de bedoeling dat ook andere parken, of een stopcontact, naar hier worden afgeleid? Kan het
onshore-elektriciteitsgrid vanuit Oostende dit aan? Met het project Stevin (vanuit Zeebrugge) zouden
alle andere off-shore-parken (en eventuele energie-atollen) via Zeebrugge met het onshore-grid
verbonden moeten worden. Slijkens is dus wel een aanlandingspunt (bestaand), maar kan misschien
niet uitbreiden. Dit wordt best verduidelijkt in de tekst (en eventueel op de kaart).

ANTWOORD
De preferentiële zone voor kabels en leidingen wordt aangepast aan het aanlandingspunt.
De aanlandingspunten Zeebrugge en Oostende zijn binnen het MRP geselecteerd op basis van een
mix van de bestaande en de geplande situatie, zoals meegedeeld door de bevoegde
overheidsdiensten. Andere beleidsdomeinen dienen de keuzes te maken m.b.t. het toekomstige
gebruik van beide preferentiële zones, binnen de krijtlijnen van het MRP. Ter herinnering:
afwijkingen t.a.v. deze zones kunnen toegestaan worden, mits voldoende gemotiveerde dwingende
redenen (art. 8, §8 KB MRP).
*****
EDORA
p.2
3 Extension ou nouvelle zone : urgence
Aujourd’hui, c’est l’ensemble du secteur des énergies renouvelables qui est mis sous pression, sous
l’effet combiné de la crise économique, et d’une attention accrue porté à notre facture énergétique.
Dans le secteur offshore en particulier, les incertitudes créées par la remise en question du cadre de
soutien à la production et par les retards pris dans les nécessaires renforcements du réseau
électrique, ont pour effet de placer ce secteur dans une position particulièrement délicate.
Dans ce contexte, et vu les délais de développement et de construction des projets offshore, il est
primordial et urgent de délimiter dès aujourd’hui les contours d’une nouvelle zone (ou d’une
extension de la zone actuelle) pour le développement de l’énergie éolienne offshore,
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conformément aux plans et engagements pris en cette matière. Cette délimitation devrait être
assortie d’une fixation des objectifs de production afin de d’assurer une certaine sécurité
d’investissement aux candidats développeurs.
Pour mémoire, le Gouvernement Di Rupo, dans sa note de politique générale du 5 janvier 20122,
s’est clairement engagé à « décider quant à la délimitation d’une nouvelle zone pour l’éolien offshore
».
Concernant la localisation et délimitation précise d’une zone ou extension de zone, il est clair que
celles-ci devraient être décidées en concertation avec le secteur et l’ensemble des stakeholders, et
qu’elle devra viser à une optimisation ‘sociétale’ (tenant compte des intérêts socio-économiques et
impacts environnementaux, notamment). Cette zone à délimiter devra cependant rendre possible
l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du ‘Printemps de l’Environnement’ à l’horizon post-2020,
à savoir 3800MW d’éolien offshore (chiffre également utilisé dans le rapport de la Commission
Energie 20303.
Rappelons également que dans le cadre du développement d’un scénario énergétique à l’horizon
2050, en ligne avec les initiatives européennes (European Energy Roadmap), la Belgique coordonne 2
études dont les calculs et simulations tablent sur différentes évaluations du potentiel technique du
plateau continental belge en termes de production offshore, issues de l’étude OPTIEP4 :
- Dans la première étude (‘Roadmap 2050’5), les consultants se basent sur l’étude OPTIEP qui
identifie un potentiel technique de 12,6 à 16,8 GW (soit 50 à 54 TWh de production par an).
- La deuxième étude (‘Backcasting 2050’6) prend également l’étude OPTIEP comme référence, tout
en considérant plus de contraintes, et tablent sur un potentiel plus limité, de 8GW.

ANTWOORD
Le PAEM est axé sur “une production d'énergie offshore durable, assortie d'une exploitation
maximale des différentes formes compatibles d’énergie « verte » et de choix de sites ayant un impact
minimal. C’est pourquoi on prévoit également de l’espace, outre pour la production d’énergie, pour
le stockage et le transport d’énergie : « De l'espace est prévu pour le stockage de l'énergie et pour
une zone de concession afférente à une prise de courant en mer. Les connexions s'effectueront
efficacement. L'utilisation multiple de l'espace sera encouragée là où cela s'avèrera possible. »
(voir vision à l’annexe 2, « 6.2 Câbles et pipelines, production et stockage d’énergie »). Cette vision
est censée contribuer à la réalisation des objectifs prévus sur la base de la réglementation
internationale et nationale et après concertation avec les parties prenantes :
En matière de production d’énergie renouvelable et durable, l’objectif consiste à prévoir au
moins 2000 MW de capacité en mer ;
Par ailleurs, le présent plan d’aménagement des espaces marins vise à ce que tous les projets
actuels connus en matière de production d’énergie éolienne dans la zone dédiée à l’énergie
renouvelable soient opérationnels d’ici à 2019. (voir objectifs à l’annexe 2, « 5. Objectifs et
indicateurs économiques, sociaux, environnementaux et de sécurité » ).
Dans les six prochaines années, on misera donc sur l’opérationnalisation complète de la zone de
concession déjà prévue, sur l’utilisation plus intensive de cette zone pour des projets d’énergie
renouvelable (utilisation multiple de l’espace) et sur le développement de l’infrastructure d’appui.
Aucune nouvelle zone n’est désignée dans le présent PAEM.
p. 3
5 Développement du réseau électrique et stockage
Un des enjeux cruciaux du développement de la production d’énergie renouvelable offshore est bien
entendu de pouvoir compter sur un réseau électrique adapté, afin de pouvoir connecter les parcs
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entre eux et à la terre, et transporter l’électricité produite. Il convient également, à moyen terme, de
mettre tout en oeuvre afin d’éviter toute forme d’effacement de la production d’électricité
renouvelable on- ou offshore, dans un souci d’optimalisation du bénéfice socio-économique de la
production renouvelable.
Une importante concertation est en cours depuis 2010, avec forte implication de la Belgique, afin de
coordonner les initiatives des pays de la Mer du Nord pour le développement d’un ‘réseau offshore’.
Il s’agit du ‘North Sea Countries Offshore Grid Initiative’ (NSCOGI), dont le ‘Memorandum of
Understanding’7 a été signé le 3 décembre 2010. Un des objectifs de cette initiative est de
déterminer la meilleure configuration d’un réseau électrique offshore, dont il conviendra de tenir
compte dans la détermination d’un MSP belge, au delà des projets de développement connus dans le
cadre des projets existants ou chez ELIA.
EDORA estime que la Belgique doit poursuivre dans son rôle de coordinateur des travaux afin
d’engranger le plus rapidement possible des résultats probants en termes de coordination de la
gestion de ce projet qui constitue une priorité européenne de « l’infrastructure package » de la
Commission européenne. Par ailleurs, il est capital que ce développement en mer du Nord tienne
compte des objectifs belges d’ici à 2030 (3800MW) ainsi que de la localisation potentielle des parcs
qui s’installeront dans la décennie à venir. Les travaux en cours dans la détermination d’une nouvelle
zone offshore belge devront ainsi alimenter ceux du NSCOGI.
Par ailleurs, il convient de pousser plus avant les investigations sur la faisabilité technique,
environnementale et financière de tout projet d’infrastructure visant à intégrer au mieux la
production d’électricité en mer, telles que des techniques de stockage.

RÉPONSE
Le PAEM tient compte au maximum du développement d’un réseau transfrontalier de transport
d’électricité. A cet effet, le PAEM prévoit notamment des corridors pour les câbles d’électricité ainsi
que l’espace nécessaire pour la « prise de courant en mer ».
La politique visant à développer un tel réseau à un impact sur le PAEM, mais celle-ci est
essentiellement menée dans le cadre de la politique d’énergie. Le Secrétaire d’Etat à l’Energie est
compétent en la matière.
p. 4
6 Multi-fonctionnalité
La production d’énergie éolienne offshore constitue une technologie éprouvée, dans laquelle la
Belgique a montré un réel leadership à l’échelle européenne. Cela n’enlève en rien l’intérêt de
prévoir, dans la zone actuelle réservée à l’offshore et dans la future zone de développement offshore
post 2020, la possibilité de développer d’autres formes de production d’énergie renouvelables,
qu’elles soient au stade expérimental ou industriel, telle l’énergie des vagues, ou la technique
hydraulienne. Un projet de production d’électricité à partir de l’énergie des vagues est actuellement
en cours avec l’entreprise Electrawinds et l’Université de Gand (projet FLANSEA).
RÉPONSE
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Le développement d’autres formes de production d’énergie renouvelable est prévu explicitement
dans le PAEM, voir à cet égard l’article 8 AR PAEM.
p. 4
7 Importance d’une coordination onshore-offshore
Enfin, l’expérience montre qu’une coordination avec le niveau régional est indispensable à tout
développement d’activités en mer, et notamment pour s’assurer du bon développement des
infrastructures électriques nécessaires au raccordement onshore.
En 2011, dans la région côtière, 27 projets d'énergie verte totalisant 114 MW ont été connectés au
réseau, mais conditionnés à des contraintes strictes. Tant que le projet Stevin n'est pas réalisé (Elia
parle maintenant de fin 2015), il y a un problème de capacité pour le raccordement non seulement
pour le développement de parcs éoliens offshore, mais aussi pour les projets d'énergie renouvelable
dans la région côtière. Dans le cadre des objectifs 2030 et 2050, il est donc très important de veiller à
une bonne coordination et planification des travaux d’infrastructure devant permettre le
développement des activités offshore ET onshore.
RÉPONSE
Le PAEM a tenu compte au maximum des aspects spatiaux de la coordination entre les autorités
compétentes fédérales et flamandes au niveau de la politique d’énergie (notamment en ce qui
concerne les lieux d’atterrement des câbles électriques). Cependant, l’essentiel de cette coordination
se déroule au niveau de la politique d’énergie, pour laquelle le Secrétaire d’Etat à l’Energie est
compétent au niveau fédéral.
*****
BELGIAN OFFSHORE PLATFORM
p. 2-3

2. Ruimte voor toekomstige ontwikkeling
Momenteel zijn er een aantal factoren die de toekomstige ontwikkeling van offshore wind energie in
België kunnen vertragen of ontmoedigen.
De financiële steun voor offshore wind staat sinds een aantal jaren onder druk. De voorgestelde
hervorming wordt in het najaar door de federale regering beslist en zal de economische haalbaarheid
van deze kapitaalsintensieve activiteit maken of kraken.
Het transportnet dient dringend versterkt te worden om de elektriciteit van de projecten in
ontwikkeling (Norther, Rentel, Seastar en Mermaid) te kunnen aansluiten en tot bij de burgers en de
bedrijven te brengen.
Een van de belangrijkste pijlers voor de groei van offshore windenergie is echter ook -en vooral- het
voorzien van ruimte op zee voor offshore windenergie in de Belgische zeegebieden. Met de
beperkte beschikbare oppervlakte van de Belgische Noordzee en de intense en mogelijks
conflicterende activiteiten in de Noordzee, is het belangrijk reeds nu de nodige ruimte te voorzien
voor hernieuwbare energie op zee na 2020.
Het huidig voorliggend marien ruimtelijk plan voorziet geen nieuwe zone voor de verdere
ontwikkeling van offshore windenergie in de Belgische zeegebieden.
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Om ook na 2020 extra windcapaciteit op zee te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk nu reeds de
ruimte te reserveren in het marien ruimtelijk plan.
Het engagement om een tweede zone voor windmolenparken te voorzien is overigens door de
federale regering zelf (Algemene Beleidsnota Energie van 5 januari 2012) bevestigd1 bij monde van
staatssecretaris Wathelet voor de Kamer:
“Op basis van een duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling en een aanpassing van het bestaande
subsidiemodel voor hernieuwbare energie in de Noordzee zal de regering een beslissing nemen over
de afbakening van een nieuw gebied voor windenergie in de Noordzee.”
Om de Belgische post-2020 doelstelling van 3800 MW offshore windenergie te halen,
overeengekomen tijdens de “Lente van het Leefmilieu” en ook terug te vinden in het rapport van de
Commissie 20302, is het onontbeerlijk om de ruimte op zee nu reeds te reserveren, teneinde de post
2020 duurzame energiebevoorrading tijdig te kunnen voorbereiden.
3. Conclusie
Het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) heeft de ambitie een “toekomstgericht en pro-actief
Noordzeebeleid uit te stippelen... en stelt een langetermjnvisie voor”3 i
Echter,
Gezien het toekomstgerichte karakter van het Marien Ruimtelijk Plan;
Gezien de verbintenissen van de federale regering inzake de post 2020 doelstelling en de bijdrage
van offshore windenergie (tot 3800 MW) hierin;
Gezien de nood aan meer energiebevoorradingszekerheid;
vraagt het BOP om
- in het Marien Ruimtelijk Plan de nodige ruimte te voorzien voor de toekomstige groei van offshore
wind;
- het Marien Ruimtelijk Plan in dat deelaspect te herzien; en
- in overleg met de zeegebruikers en de overheden actief op zee, een of meerdere nieuwe zones af
te bakenen voor de toekomstige ontwikkeling van offshore wind.

ANTWOORD
De overheidsfinanciering van de offshore ontwikkeling van hernieuwbare energie vormt niet het
onderwerp van dit MRP.
Zie ook antwoord op bijdrage Edora in het voorliggende compilatiedocument.
*****
FRDO
2.2 Specifieke opmerkingen
Opmerkingen inzake hernieuwbare energie
[7] De FRDO heeft in diverse adviezen en fora de noodzaak onderstreept van een transitie naar een
koolstofarme maatschappij. Dit impliceert drastische veranderingen in onze manier van produceren
en consumeren. Inzetten op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie is daar een wezenlijk aspect
van, en in dit kader heeft de FRDO dan ook steeds de rol onderstreept van de ontwikkeling van o.a.
off-shore windenergie. Zo vroeg de raad in zijn advies over het herstelbeleid van de federale regering
specifiek voor wat de offshore windmolenparken betreft “naast een waarborg van de overheid voor
leningen aan dergelijke projecten die voldoende kredietwaardig zijn, ook een spoedprocedure wat de
50

noodzakelijke vergunningen betreft. Het op korte termijn verwezenlijken van deze projecten is immers
belangrijk om economische en sociale redenen, en beantwoordt aan de engagementen die ons land
op het vlak van hernieuwbare energie aanging (13% hernieuwbare energie tegen 2020). In dit kader
vraagt de FRDO de overheid ook garanties en faciliteiten te bieden waar het gaat om de koppeling 96
van het Noordzeewindenergienet aan het inlandse distributienet.”2
[8] In dit licht erkent de raad de in het MRP vermelde ruimtevoorziening voor windmolens, de
doelstelling om tegen 2020 minimum 2000 MW aan geïnstalleerd vermogen te hebben in deze zone,
evenals de plaatsing van het “stopcontact” op zee voor de realisatie van het Belgian Offshore Grid.
Het is belangrijk dat dit laatste op een kosten-efficiënte manier gebeurt, en met een ruime
toegankelijkheid.

[9] De eventuele opslag van energie via een energie-atol, die nu door het MRP mogelijk wordt
gemaakt, is volgens de FRDO eveneens een belangrijk element gezien dit kan bijdragen tot de
technische efficiëntie van stroomwinning via windenergie. Bij de ontwikkeling ervan, dient men
evenwel zorgvuldig de impact ervan te bekijken in andere domeinen – zowel milieu , visserij,
toerisme als scheepvaart. Er is zowel aandacht nodig voor eventuele negatieve effecten (erosie,
aanslibbing, zeestromingen, beperking visgebieden, hinder scheepvaartroutes ...) als voor mogelijke
complementaire functies. Andere randvoorwaarden zijn het beheersen van de kostprijs van de
elektriciteit voor afnemers en de open toekenningsvoorwaarden voor de constructie van een
dergelijk atol.

ANTWOORD
De kostenefficiënte manier om het ‘Belgian Offshore Grid’ te bouwen en te exploiteren zal door de
netbeheerder en andere betrokken partijen nagestreefd worden. De voorgeschreven procedures
(o.a. milieuvergunningsprocedure) zullen mee het raamwerk vormen waarbinnen de
kostenefficiëntie nagestreefd kan worden.
De vraag tot toegankelijkheid van de ‘Belgian Offshore Grid’ is begrijpelijk, maar vormt niet het
onderwerp van het MRP.
De bouw en de exploitatie van het energie-atol is onderworpen aan verschillende procedures
(concessie, milieuvergunning, etc.), waarbinnen de potentiële negatieve effecten beoordeeld zullen
worden, teneinde deze te voorkomen of in te perken. Ook voor het energie-atol zal kostenefficiëntie
nagestreefd worden door de projectontwikkelaars.
*****
ZEEBRUGGE
p. 1

ANTWOORD
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De zone wordt ingeperkt, aangezien meer duidelijkheid bestaat over de concrete locatie voor het
stopcontact op zee.
p. 1

ANTWOORD
De wederzijdse impact tussen de zone voor de toekenning van concessies voor hernieuwbare
energieproductie en de scheepvaartroutes wordt aangepakt door de versterking van het statuut van
een aantal scheepvaartroutes, door een betere samenwerking tussen de verschillende bevoegde
overheidsdiensten en door inclusie van nautische maatregelen binnen de verschillende vergunningen
(o.a. de mariene milieumachtiging en –vergunning). Dit moet onzes inziens volstaan om beide
activiteiten vlot en met een beperkt risico samen te kunnen laten plaatsvinden in de Belgische
zeegebieden.
p. 1

ANTWOORD
De scheepvaartroutes aan west- en noordzijde worden maximaal aangesloten op de veiligheidszone
voor hernieuwbare energie. Tekstueel wordt dit opgenomen in artikel 9, §1, 15°, op de kaart is de
verkeersstroom aangeduid via een brede lijn, zonder dat dit per se de uiterste contouren zijn. Dit
maakt dat het schepen toegelaten is om, met respect van de voorgeschreven veiligheidsafstanden en
andere voorschriften, gebruik te maken van hun recht van vrije scheepvaart en dus hun traject
maximaal aan te sluiten op de veiligheidszone voor hernieuwbare energie.
De route wordt niet opgenomen in de tekst en figuren van de ruimtelijke structuurvisie, omdat deze
cruciale verbinding, die behouden moet blijven, meer flexibel is dan de verbindingen die wel in de
tekst en in de figuren van de ruimtelijke structuurvisie aangegeven zijn.
Er wordt ook gewezen op de actie, opgenomen in bijlage 3, m.b.t. het eventueel bijkomend
aanduiden van IMO-routes. Dit zal in overleg met de betrokken sectoren gebeuren.
*****

52

p. 7 (bijlage 2)

ANTWOORD
Dit wordt meegenomen.
*****
p. 1 (tweede bijdrage Zeebrugge)

ANTWOORD
Er wordt verwezen naar het antwoord op een ander onderdeel van de bijdrage van haven Zeebrugge
in het voorliggende compilatiedocument.
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*****
BRUGGE
p. 9-10

p. 11-12
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ANTWOORD
De keuze voor Zeebrugge als een van de belangrijkste aanlandingspunten voor kabels en leidingen
vloeit voort uit keuzes binnen het beleidsdomein energie. Dit valt op federaal niveau onder de
politieke bevoegdheid van de staatssecretaris voor Energie en wordt aangestuurd door Elia. De
voorziening van ruimte voor het Nemo-project vormt geen voorafname op de lopende procedure bij
de Raad van State, aangezien ook een aanlandingscorridor opgenomen is richting haven Oostende.
Het MRP voorziet ruimte om de keuzes binnen dit beleidsdomein te kunnen realiseren, maar heeft
de duidelijke intentie om dit ruimtegebruik te combineren met andere functies, zoals het recreatief
gebruik van de stranden.
Hierbij dient wel gesteld te worden dat met de ruimtelijke ordening op land, inclusief de stranden
aan de landzijde van de basislijn, zoveel als mogelijk rekening gehouden is, maar dat het MRP geen
betrekking heeft daarop.
Er dient ten laatste nog vermeld te worden dat het voorzien van ruimte binnen het MRP niet
betekent dat de benodigde concessies en vergunningen al verleend zijn. Deze procedures moeten
nog gevolgd worden.
p. 11
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p. 12

ANTWOORD
Dit wordt aangepast, want er zijn wel degelijk twee zones voorzien voor energie-atollen (WenduineDe Haan en ten NO van Zeebrugge).
*****
UK – MMO
p. 2
Cables
The BMSP should clearly define the term „cables‟. Cables may be „power‟ cables used for
transmitting electricity from renewable energy installations or „telecommunications‟ cables. It is
important to make the distinction. Under Art. 87 of the UNCLOS, operators have a right to lay
telecom cables as a fundamental right of the high seas which has implications for trans-boundary
assessments. In UK seas telecommunication cables only require a licence for the section that falls
within territorial waters (i.e. within 12nm). By contrast, power cables might require a licence outside
of territorial waters.
Corridors are proposed to accommodate cable and pipeline structures, this reflects the approach
adopted in other North Sea countries including Germany. We would be concerned to ensure that
corridors are planned in such a way that any grid connections to the UK can be „future-proofed‟. The
cost of cable connections for offshore wind can comprise a sizeable proportion of the overall cost of
the wind farm. Cable corridors located in the „wrong place‟ might result in costs associated with rerouteing that make renewable energy projects no longer economically viable. We note that strictly
delineated corridors might sterilise the seabed (to other uses of the sea) and might preclude colocation opportunities.
ANTWOORD
The Marine Spatial Plan (MSP) preserves the right to install electricity and telecommunication cables,
in accordance with UNCLOS( ‘constitution of the sea), including transboundary.
The designation of corridors inscribes within the preservation of the aforementioned right. In case
there are sufficiently motivated arguments, exceptions may be allowed by the competent ministers
(art. 8, §8 Royal Decree MSP).
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The corridors have been plotted in the MSP so that all cable connections with the United Kingdom
can be made in a logical way. This is also based on the cable concentrations that exist so far in the
Belgian marine waters, without MSP.
p. 2-3
Renewable Energy
It appears based on information presented in the EIR-Plan for the draft Marine Spatial Plan (Part 1
Non-technical summary; prepared by Arcadis) and draft BMSP that there is a target at sea of a
capacity of at least 2,000MW of renewable energy. Assuming the 2,000MW was generated from
offshore wind farms only this could, depending on the size of turbines deployed, result in between
about 200-555 turbines (assuming ratings of 3.6-10MW) in the Belgian part of the North Sea. If
proposals for renewable energy are progressed, it will be important to ensure the potential
cumulative effects with wind farms already constructed and planned in both the Belgian North Sea
and adjacent North Sea countries are adequately assessed through, for example, project-level EIA
and HRA.
ANTWOORD
The cumulative effects have been taken into account in the environmental impact assessment as
regards this MSP and will also be considered in the environmental impact assessment at project
level. This goes for the projects that haven’t been permitted yet, but also for the permitted projects.
****
Whilst it is for the Belgian government to determine policy within their own waters, we note the
approach to access to fishing grounds. It appears that there will be no access for fishing within areas
designated for renewable energy. This approach is different to that within the UK where fishing is
precluded only under certain circumstances, e.g. when developers apply for safety zones around
their wind farm (typically 500m during construction, 50m during operation). There is potential for
these different approaches to be considered inconsistent by fishing interests using both Belgian and
UK waters.
Offshore Grid
Reference is made to a European level offshore grid but no reference appears to be made to Belgian
initiatives already underway. In order to achieve 2020 renewable energy targets, the North Sea
Countries Offshore Grid Initiative (NSCOGI) was established to coordinate the development of an
offshore pan-European grid of which the Benelux countries are a signatory. NSCOGI is reviewing grid
implementation, economics, market regulation etc. There is also work underway on proposals to
streamline planning and consenting.
We note the definitive statement on p.98 “By 2019 there will be an electricity connection with Great
Britain”. If this refers to the NSCOGI we suggest that is made clear. If it refers to something else, we
suggest clarification is provided, including reference to dialogue or agreement between the UK and
Belgian in support of such a proposal.
We suggest that reference could be made to the TEN-E Regulations (EU 347/2013) concerning
guidelines for trans-European energy infrastructure which came into force on April 13. The EU TEN-E
legislation identifies Projects of Common Interest (PCIs) i.e. trans-boundary projects including energy
grid infrastructure. The PCI proposals aim to streamline permitting procedures for such
infrastructure. Article 9 refers to a „one stop shop‟ (whereby each MS appoints one competent
authority). Article 10 sets out rules for transparency in decision making including the publication of a
Manual setting out permitting procedures. Article 11 sets statutory time-frames for both preapplication and for determination stages.
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ANTWOORD
The international and European regulation pertaining to the energy grid is applied.
The Belgian initiatives within that framework are mentioned in the MSP, as far as they have an
immediate spatial impact.
The connection Belgium-United Kingdom relates to the Nemo-cable project.
*****
PARTICULIER
p. 4-5
Windmolens.
De kabels om de gewonnen energie aan land te brengen en de verbinding met NEMO veroorzaken
elektrische en magnetische velden. Een aantal soorten zoals haaien, roggen, bruinvissen, pladijs,
grijze garnalen kunnen deze velden waarnemen. Sommige gebruiken het geomagnetische veld voor
hun oriëntatie en tijdens hun migratie.
Deze effecten zijn momenteel niet goed in te schatten. De eigenschappen van deze kabels vormen
een leemte in de kennis.
Wordt daar verder onderzoek over gedaan? Zal het gebruik van DC technologie, bipolair systeem
toegepast worden? Met andere woorden toch iets om over na te denken. Hoogspanningskabels en
pylonen waren 30 jaar geleden ook onschadelijk!
Het is nog steeds onduidelijk in hoeverre de productiviteit van de vissen aangetrokken tot de
artificiële structuren verhoogd dan wel verlaagt. Studies uit het buitenland wijzen op een
vermindering van het visbestand in de omgeving van een boorplatform en een stijging dicht het
boorplatform. Dus een verschuiving van het visbestand en geen toename.
Een voordeel of nadeel van windmolenparken is dat er artificiële riffen ontstaan die er normaal
gezien niet zijn in onze zandige BNZ. Ze verhogen plaatselijk de biodiversiteit maar het zijn vooral niet
inheemse soorten die een vast plaats aangeboden krijgen in onze anders zo zandige ondergrond.
Wat met de toename aan biodiversiteit rond de windmolens? Het merendeel ervan zijn niet
inheemse soorten. Momenteel is het zelfs al zo erg dat nieuw ontdekte exoten verzwegen worden!
ANTWOORD
De Nemo-kabel maakt het onderwerp uit van een uitgebreide milieu-effectenvergunningsprocedure,
waarbinnen de thema’s die in deze bijdrage aangekaart worden, onderzocht worden. De minister van
Noordzee zal in de uiteindelijke vergunning beslissen of en hoe daarmee rekening gehouden moet
worden, o.m. op basis van verdere monitoring.
Hetzelfde geldt voor de windmolenparken, dewelke blijvend gemonitord worden.
*****
NEDERLAND
p. 2
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Zone voor hernieuwbare energie
De Zone voor hernieuwbare energie is gelegen tegen de Nederlandse EEZ,
gedeeltelijk binnen het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer gebied en direct langs
scheepvaartroutes zoals de Westpit. Scheepvaartverkeer naar en van de
Nederlandse havens en Nederlandse vissers hebben om die redenen belang rond
de vraagstukken van toegankelijkheid van het gebied, scheepvaartroutering en
veiligheid.
• Rond de turbines geldt een veiligheidszone van 500 meter. In het MRP valt
echter niet te lezen of en zo ja welke veiligheidszones worden gehanteerd
vanaf de nabij gelegen scheepvaartroutes. Zowel Rijkswaterstaat, de
Nederlandse Kustwacht als de KNVR vinden 500 meter onvoldoende en wijzen
op de risico’s. De Nederlandse overheid deelt die zorg en heeft in het kader
van de voorbereidingen voor de structuurvisie voor Windenergie op Zee
daarom afspraken gemaakt met de scheepvaartsector. Ik wil u uitnodigen om
met ons te werken aan een veiligheidsbeleid dat ook in de ogen van de
scheepvaart duidelijkheid biedt.
• De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheepvaart wijst op de
verwachte toename van scheepsbewegingen (bijlage). Op pagina 73 van
bijlage 1 van het MRP staat beschreven dat er sprake zal zijn van 8.000
scheepsbewegingen per jaar vanuit de kust naar de windparken of
omgekeerd. De Permanente Commissie adviseert om de mogelijkheden voor
het vastieggen van punten voor de in- en uitvaart van windparken te bezien.
Op de manier kan kruisend verkeer tussen bestemmingsverkeer en
doorgaand verkeer beter gescheiden worden. De Nederlandse overheid is van
mening dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan het veilige en vlotte
verkeer en wij vernemen graag uw mening daarover. Tot slot zouden wij
graag het effect van de extra scheepsbewegingen op de reguliere bewegingen
voor de Scheldehavens en Nederlandse havens in beeld gebracht zien.
ANTWOORD
Qua veiligheidszone
De scheepvaart is als een belangrijke sector opgenomen in het MRP. De bestaande internationale en
Europese regelgeving, alsook de goede gebruiken, worden uitgevoerd, en er wordt ruimte voorzien
voor de verbeteringen (o.a. opnemen van routes en verkeersstromen in het KB, als aanvulling op de
principiële vrijheid van scheepvaart).
In het Belgische deel van de Noordzee zijn de door de IMO vereiste veiligheidsafstanden van kracht.
Een koninklijk besluit van 11 april 2012 bepaalt dat een veiligheidszone ingesteld wordt rond
kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit o.a. winden in
de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid. Dit besluit heeft enkel betrekking op de toegang
rondom en in de zone voor hernieuwbare energie en legt geen beperkingen op wat betreft de
inplanting van het park. Vanaf de exploitatieperiode wordt een veiligheidszone van 500 m ingesteld
vanaf de buitengrens van een park en individuele installaties. Voor een windmolen dient gerekend te
worden vanaf de buitendiameter van de rotorbladen, voor een windmolenpark wordt gerekend
vanaf coördinaten van de toegekende domeinconcessie. De veiligheidszone van 500 m geldt ook voor
de totale Belgische zone voor hernieuwbare energie.
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Er worden ook meerdere acties voorzien, in bijlage 3, om de scheepvaart blijvend te verbeteren
binnen de Belgische zeegebieden. Hiervoor zal uiteraard ook overlegd worden met de buurlanden,
waaronder Nederland.
Qua scheepsbewegingen
De mogelijkheid van in - en uitvaartpunten is interessant, wordt dus niet uitgesloten, maar wordt nu
nog niet meegenomen. Dit wordt onderzocht en eventueel ingevoerd wanneer de volledige
windmolenzone operationeel is.

SCHEEPVAART, LOZING BAGGERSPECIE EN HAVENONTWIKKELING
VAKGROEP MARIENE BIOLOGIE
p. 3
Kaarten op p 27, p 33, p 49: Wat zijn voorzorgsgebieden en waarvoor dienen ze?
ANTWOORD
Het “voorzorgsgebied” is gedefinieerd door artikel 1, 14° KB MRP.
*****
HAVEN ANTWERPEN
p. 2-3
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ANTWOORD
Qua flexibiliteit
De MRP-procedure is cyclisch, m.n. om de zes jaar volgt sowieso een evaluatie en herziening en
tussentijds is ook een bijsturing mogelijk. Het MRP heeft zoveel als mogelijk de bestaande nautische
toegankelijkheid geoptimaliseerd, maar kan dus bijgestuurd worden indien de nood zich daartoe zou
voordoen.
Qua bronvermelding
Deze intentie werd door de Nederlandse overheid overgemaakt tijdens de eerste, informele
consultatieperiode, daterend van augustus/september 2012. Daarvoor hebben wij geen specifieke
bronvermelding ontvangen.
Qua bevoegdheid PCTS
De bevoegdheid van deze Commissie blijft onverkort gelden.

ANTWOORD
De ruimtelijke afbakening van de voorzorgs- en ankergebieden wordt in dit plan verankerd om de
scheepvaartfunctie zoveel mogelijk te garanderen.
Niet-ruimtelijk maatregelen in functie van o.a. onderwatergeluid zullen in overleg ontwikkeld
worden, met bijzondere aandacht voor het belang van het internationaalrechtelijke statuut van de
verschillende scheepvaartzones (IMO) en het belang van de scheepvaart voor ons land.

*****
HAVEN ANTWERPEN
p. 5
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ANTWOORD
Het MRP is op zoek gegaan naar verschillende vormen van meervoudig ruimtegebruik. Wat het
sleepbootstation betreft is dit geen voorwaarde voor de ontwikkeling van het ‘stopcontact op zee’.
Het betreft een potentieel secundair gebruik van de zone, t.a.v. het primaire gebruik als ‘stopcontact
op zee’.
*****
HAVEN ANTWERPEN
p.4

ANTWOORD
Qua reservatiezones havens
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De reservatiezones zijn aangeduid omdat ze niet kaderen binnen een speelveld van principiële
vrijheid van havenuitbreiding , i.t.t. de principiële vrijheid van scheepvaart. Ze zijn dus meer
locatiegebonden dan de scheepvaartroutes. In de praktijk komt de vrijwaring op hetzelfde neer, want
elke nieuwe ruimtelijke inkleuring moet via een wijzigingsprocedure van het MRP passeren.
Qua ruimtelijke begrenzing havens
De reservatiezones zijn zones die moeten vermijden dat toekomstige uitbreidingsplannen
gehypothekeerd worden door andere activiteiten in de zeegebieden, maar het maken van die
plannen is geen federale bevoegdheid, maar een Vlaamse bevoegdheid. De GRUP-plannen of andere
plannen worden hierdoor dus niet geraakt. Het is in tegendeel een ruimtelijke aanduiding om deze
plannen in de toekomst mogelijk te houden. De toegankelijkheid van de haven van Antwerpen wordt
gevrijwaard door de aanduiding van de aanlooproutes.
*****
KONINKLIJKE VERENIGING VAN NEDERLANDSE REDERS
Nog een opmerking wil ik plaatsen: Het is van groot belang dat de kapitein van een huidig schip zijn
manoeuvres zou kunnen uitvoeren zoals dat in de internationaal vastgelegde regelgeving bepaald is.
Anders gezegd moet een kapitein in aan de uiterste rand van zijn TSS vaart (om welke reden dan ook
dit uiterste randje opzoek is niet van belang; het is toegestaan) moet uitwijken voor een ander schip
hij daarbij volgens de regels kan uitwijken. Dat houdt in dat hij in principe stuurboord uitwijkt. Als
dan blijkt dat dit niet goed gaat is de volgende stap een rondtorn over stuurboord. Met de lengte van
de schepen die nu te water gaan en morgen daar varen (400 m ), moet u dus voorzien in een
veiligheidszone van zo’n 2 Nautische mijl
(volgens de bouwspecificaties moet een schip binnen 6x zijn eigen lengte rond kunnen komen) Dit
staat buiten het feit of u nu al of niet verkeer toestaat in windmolen parken, zolang daar niet op
gehandhaafd wordt is niet te verwachten dat ander (kleine) scheepvaart verkeer om de parken heen
vaart. De verstoring die windmolens geven op het radar beeld (Clutter) zorgen ervoor dat de pas op
een laat tijdstip uitgeweken kan worden waardoor de mate van uitwijken omgekeerd evenredig
toeneemt.

ANTWOORD
In het BNZ zijn de door de IMO vereiste veiligheidsafstanden van kracht. Een koninklijk besluit van 11
april 2012 bepaalt dat een veiligheidszone ingesteld wordt rond kunstmatige eilanden, installaties en
inrichtingen voor de opwekking van energie uit o.a. winden in de zeegebieden onder Belgische
rechtsbevoegdheid. Dit besluit heeft enkel betrekking op de toegang rondom en in de zone voor
hernieuwbare energie en legt geen beperkingen op wat betreft de inplanting van het park. Vanaf de
exploitatieperiode wordt een veiligheidszone van 500 m ingesteld vanaf de buitengrens van een park
en individuele installaties. Voor een windmolen dient gerekend te worden vanaf de buitendiameter
van de rotorbladen, voor een windmolenpark wordt gerekend vanaf coördinaten van de toegekende
domeinconcessie. De veiligheidszone van 500 m geldt ook voor de totale Belgische zone voor
hernieuwbare energie.
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Het MRP voorziet ook de mogelijkheid van een sleepbootstation ter hoogte van het
hoogspanningsstation (stopcontact op zee) voor interventies.

KONINKLIJKE VERENIGING VAN NEDERLANDSE REDERS
Verder ligt de TSS die dicht langs de windmolenparken loopt nagenoeg dwars op de heersende wind
en golfslag. Om brandstof te ontzwavelen wordt deze steeds meer gekraakt. Voor dit proces worden
katalysatoren toegevoegd en één daarvan is silicium (zand).
Door slingeren en klotsen van de brandstof in de tanks komt dit omhoog gewerveld en zorgt voor
overbelasting van de filters en separatoren. Vaak wordt dan het schip even stil gelegd om dit te
verhelpen. Het is dan fijn dat er dan nog een veiligheidszone is waar er een zekere tijdspanne is om
te ankeren. Dit “not under command” zijn is voor de Nederlandse kust in totaal 200 keer
voorgekomen over 2012.

ANTWOORD
Het MRP voorziet ook de mogelijkheid van een sleepbootstation
ter hoogte van het
hoogspanningsstation (‘stopcontact op zee’). Ook worden de mogelijkheden voor tijdelijke
noodwachtplaatsen in het reserveringsgebied in de diepe zee niet gehypothekeerd en blijft het
huidige voorzorgsgebied ‘Westhinder’ behouden.

*****
PERMANENTE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE SCHELDEVAART
p.3

ANTWOORD
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De mogelijkheid van in - en uitvaartpunten is interessant, wordt dus niet uitgesloten, maar wordt nu
nog niet meegenomen. Dit wordt onderzocht en eventueel ingevoerd wanneer de volledige
windmolenzone operationeel is.
*****
STAD KNOKKE – HEIST
p. 2

ANTWOORD
De schuiloorden waarnaar verwezen wordt, betreffen alle schuiloorden /noodwachtplaatsen voor
schepen in nood.
De facto wordt het ankergebied en de havens hiervoor gebruikt. Om verwarring te vermijden zijnn de
gele sterren verwijderd uit de kaarten.
*****
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
p.3
Pg. 28: Er ontbreekt een visie voor deel 6.3 scheepvaart, havenontwikkeling en baggerwerken.
ANTWOORD
Deze opmerking wordt meegenomen. De visie is expliciet opgenomen in het begin van dit deel, zoals
dit ook het geval is voor de andere delen.

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
p.4
Pg. 30: Waarom worden geen specifieke zones vastgelegd voor noodwachtplaatsen? Verder staat op
pg. 32 de reden hiertoe, m.n. noodwachtplaatsen hebben geen grote ruimtelijke impact. Hoe groot
zijn noodwachtplaatsen en hebben zij geen mogelijke impact op scheepvaart, zodat deze wel mee in
het MER-rapport bekeken moet worden?
ANTWOORD
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Zie daarvoor het antwoord op de bijdrage van Knokke-Heist in het voorliggende compilatiedocument
*****
FRDO
p. 4
Opmerkingen inzake scheepvaart en grindwinning
[16] Zoals het MRP noteert, vormt de Noordzee een knooppunt van scheepvaartroutes die voor onze
havens van levensbelang zijn. De FRDO onderschrijft dan ook de doelstelling om op zee de veilige
doorvaart en toegankelijkheid van alle Belgische havens te blijven garanderen, niet alleen voor de
huidige maar ook voor de volgende generatie schepen, door voldoende brede en diepe vaarroutes
voorzien. In die optiek dient voor vaste constructies (zoals energie-atols) een locatie gekozen die zo
min mogelijk hinder veroorzaakt voor de scheepvaart, en moet men erover waken dat een eventuele
uitbreiding van de havens er niet door gehypothekeerd wordt.
ANTWOORD
OK, dit is al opgenomen in het MRP.
*****
VLAAMS GEWEST
p. 3
1. Scheepvaartroutes/verkeersstromen
In artikel 9, § 2 en 3, van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk
plan (hierna ontwerp KB genoemd) worden de scheepvaartroutes/verkeersstromen omschreven en
in bijlage 4, kaart 3, worden die routes grafisch op kaart aangegeven. Daarbij wordt vastgesteld dat
de zgn. Westpitroute 2 weliswaar in bijlage 4, kaart 3, is geschetst maar dat is nagelaten deze route
of verkeersstroom op te nemen in artikel 9 van het ontwerp van KB.1 Er wordt nadrukkelijk voor
gepleit om de Westpitroute 2 alsnog op te nemen in dit artikel 9 zodat ze dezelfde status en
bescherming krijgt als de overige daarin opgenomen verkeersstromen: “Binnen deze verkeersstromen
wordt er prioriteit gegeven aan de scheepvaart …”.
Westpitroute 2 splitst zich westelijk af van de Westpitroute 1 nabij de Westpitboei en loopt
benoorden de boei NE Akkaert door tot aan de loodskruispost en het verkeersscheidingsstelsel
Westhinder. Die route of verkeerstroom zal in de toekomst meer en meer aan belang winnen, mede
rekening houdend met de door de windparken afgesloten Thorntontroute. Verder wordt Westpit 2
gebruikt als route tussen loodskruispost Schouwenbank en loodskruispost Wandelaar, of omgekeerd,
bijv. in het geval dat een van beide loodskruisposten is gestaakt. Ook is Westpit 2 de kortste en
meest veilige route voor (diepstekende) schepen die vanuit het verkeersscheidingsstelsel Westhinder
noordwaarts, of omgekeerd, varen.
2. Energie-atol
Artikel 8, § 5, van het ontwerp KB bakent twee zones af voor de mogelijke oprichting van een
energie-atol. Een van die zones lijkt te liggen tussen het havengebied Zeebrugge en de
scheepvaartroute het Scheur. Uit het plan-MER (zie p. 88 en 90) blijkt dat een energie-atol op deze
locatie een ingrijpende impact heeft op o.m. het stromingspatroon in de omgeving en dus mogelijk
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ook op de stroming in het Scheur. Daarom vraagt de PC dat vooraleer daadwerkelijk tot de oprichting
van een energie-atol op deze plaats wordt besloten, er eerst een grondige project-MER wordt
uitgevoerd waarbij in ieder geval alle mogelijke effecten voor de scheepvaart in beeld worden
gebracht. Er moet te alle prijze worden vermeden dat de veilige en vlotte de scheepvaart in het
Scheur wordt belemmerd.
3. Scheepvaart in en uit windparkenzone
Het scheepvaartverkeer, met name de werk- en onderhoudsvaart, dat de windparkenzone in- en
uitvaart, zal aanzienlijk zijn. Op p. 73 van bijlage 1 van het MRP is er sprake van 8.000
scheepsbewegingen per jaar vanuit de kust naar de windparken of omgekeerd. Mogelijk moet dit
aantal nog worden aangevuld met scheepsbewegingen in het kader van aquacultuur, passieve visserij
en/of de aanleg van een offshore grid in het windparkengebied. Deze scheepsbewegingen moeten de
verkeersstromen langsheen de windparken (Ferryroute, Westpitroute) kruisen of er zich invoegen
dan wel eruit varen. Het zou de veiligheid kunnen verhogen, indien dit niet kris kras gebeurt maar op
welbepaalde plaatsen. Daarom raden wij aan om te bekijken of het mogelijk en opportuun is om
punten voor de in- en uitvaart van(uit) windparken vast te leggen.
ANTWOORD
Qua Westpitroute 2
Dit is meegenomen.
Qua energie-atol
De bouw en exploitatie van een energie-atol is concessie- en vergunningsplichtig. Binnen de
milieuvergunningsprocedure zal een zeer grondig project-MER uitgevoerd worden. De voorgestelde
kennisuitwisseling wordt positief onthaald.
Qua scheepvaart in en uit windparkenzone
Zie daarvoor het antwoord op de bijdrage van de Permanente Commissie van Toezicht op de
Scheldevaart in het voorliggende compilatiedocument.
p. 27
6.3 Scheepvaart, havenontwikkeling en baggerwerken
p. 28
Tekst: “De ontwikkelingen in de scheepvaart zorgen voor een steeds meer en grotere schepen in het
BNZ.”
p. 28
Tekst: “Aangezien er nog geen concrete behoefte of plannen zijn, wordt in dit plan een reservering
voor toekomstige uitbreiding voorzien, .”
p. 29
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Tekst : “Deze reservatiezone [ is] ingegeven op basis van de lopende studie rond baggerstortlocaties.
Bij de keuze van [ een] baggerlocatie wordt ook rekening gehouden met de belangrijke
verkeersstromen zodat de baggerstortplaatsen geen hinder veroorzaken voor de scheepvaart of de
veiligheid verminderen.”
p. 28 - 32
In de tekst is de jachthavenuitbreiding tekstueel opgenomen. Dit is echter niet gebeurd op de kaart
op pagina 33 en is bijkomend door te vertalen naar de kaart op pagina 46.
ANTWOORD
De tekstuele wijzigingen worden meegenomen.
De reservatiezones voor havenuitbreiding zijn beperkt tot de zeehavens Zeebrugge en Oostende,
omdat daar een zeewaartse uitbreiding expliciet tot de mogelijkheden wordt gerekend. Voor de
havenuitbreiding van Nieuwpoort en Blankenberge werd de nadruk gelegd op de landwaartse
uitbreiding. Het niet-hypothekeren van verdere uitbreiding van de havens van Nieuwpoort en
Blankenberge heeft betrekking op de toegankelijkheid en de voorziening van baggerstortlocaties. Een
opname op de kaart is dus niet nodig.
*****
BRUGGE
p. 10

p. 12

ANTWOORD
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Dit wordt niet meegenomen. Deze zone heeft potentieel voor toekomstige baggerspecielozingen en
mag dus niet geschrapt worden. Er worden evenwel strikte voorwaarden (zie artikel 9 KB MRP)
gekoppeld aan het gebruik van deze zone.
p. 11

p. 12

ANTWOORD
Qua coördinaten
De coördinaten zijn aangepast.
Qua impact eventuele uitbreiding
De keuze om de haven van Zeebrugge al dan niet uit te breiden valt onder het Vlaams
bevoegdheidspakket “zeehavens”, waarbij te verwachten valt dat de stad Brugge en het
havenbestuur van Zeebrugge een belangrijke (zoniet medebepalende) stem zullen hebben.
Qua verhouding t.a.v. het RUP
De reservatiezone voor uitbreiding van de haven van Zeebrugge heeft enkel betrekking op de
Belgische zeegebieden, vermits binnen deze zone het RUP Zeehaven niet geldt.
Qua verhouding reservatiezone – reële uitbreiding
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Wat betreft de relatie tussen de afbakening en punt 4 van bijlage 2, kan verduidelijkt worden dat
deze reservatiezone een ruime zone voorziet die gereserveerd is voor havenuitbreiding, maar dat
deze zone, ingeval effectief tot een uitbreiding overgegaan wordt, nog aangepast kan worden aan de
hand van de concrete plannen. Deze afbakening is dus in lijn met punt 4 van bijlage 2.
Het MRP voorziet ruimte om de uit de voormelde keuze eventueel voortkomende uitbreiding van de
haven van Zeebrugge binnen de geografische context van de Belgische zeegebieden in te passen.
Er dient ten laatste nog vermeld te worden dat het voorzien van ruimte binnen het MRP niet
betekent dat de benodigde concessies en vergunningen al verleend zijn. Deze procedures moeten
nog gevolgd worden.
*****
COBELFRET & CLdN
p. 2-3
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ANTWOORD
Het MRP is erop gericht het risico door meervoudig ruimtegebruik binnen de Belgische zeegebieden
te minimaliseren, maar het kan uiteraard niet uitgesloten worden.
Binnen de veiligheidsdoelstellingen, weergegeven in bijlage 2, is expliciet opgenomen:
“Op het vlak van de scheepvaart is het de doelstelling om op zee veilige doorvaart en een veilige
toegankelijkheid van alle havens de blijven garanderen, niet alleen voor de huidige generatie
schepen, maar ook voor de schepen van de komende generaties (grotere afmetingen, toenemende
diepgang).”
Onder meer ter wille van het halen van deze doelstelling is binnen dit MRP geen bijkomende zone
voor hernieuwbare energie aangeduid.
Het risico dat het combineren van offshore zones voor hernieuwbare energie en de scheepvaart
niettemin met zich brengt, wordt in belangrijke mate beperkt als volgt:
-

Het behoud van de regelgeving m.b.t. veiligheidszones rond windparken (KB van 11 april
2012);
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-

-

De verankering van de vrijheid van scheepvaart (artikel 9, §1 KB MRP) en de belangrijke
verkeersstromen voor de scheepvaart (artikel 9, §2 KB MRP) in het KB MRP;
De diverse acties in bijlage 3 die de minister van Noordzee moet ondernemen (overleg met
het Vlaams Gewest over een verbeterde scheepvaartveiligheid in de buurt van de zone voor
hernieuwbare energie, overleg met de Vlaamse bevoegde minister om beslissingen m.b.t.
scheepvaartveiligheid in te passen in het MRP);
De actie in bijlage 3 die de FOD Mobiliteit moet ondernemen (onderzoek en voorstel bij de
IMO van bijkomende scheepsrouteringssystemen, in het bijzonder in de buurt van de zone
voor hernieuwbare energie).

De bovenstaande regels en acties dienen de onvermijdbare risico’s tot een minimum te beperken en
zullen, waar mogelijk, nog aangescherpt worden bij het toepassen van procedures
(milieuvergunningsprocedures, concessieprocedures, etc.) n.a.v. het beoordelen en eventueel
toelaten van activiteiten binnen de Belgische zeegebieden.
Wat de concrete suggesties betreft:
-

De eerste suggestie m.b.t. Norther wordt meegenomen, zie MRP;
De tweede suggestie wordt bekeken;
De derde suggestie, m.b.t. het stopcontact op zee, wordt meegenomen in de zin dat de
voorziene zone ingeperkt wordt t.a.v. het oorspronkelijke voorstel, maar ze wordt niet
binnen de concessiezone voor hernieuwbare energie gepland.

*****
UK – MMO
p. 3
Shipping, port development and dredging
We welcome mention of the need to maintain sufficient safe shipping connections between Belgium
and Great Britain. We note the possibility of proposing additional shipping lanes through initiating
the procedure for announcement to the IMO. We would be grateful if it could be noted that any new
proposals likely to affect shipping movement within UK waters would be discussed with the UK
authorities (Department for Transport, Maritime and Coastguard Agency) prior to announcing to the
IMO.
ANTWOORD
The consultation with the neighboring countries is highly ranked and will be pursued in future
common maritime and other sea-related questions.
*****
NEDERLAND
p. 3
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Scheepvaart
Graag vraag ik uw aandacht voor de toename van het scheepvaartverkeer en een
aantal andere ruimtelijke ontwikkelingen ten zuiden van de zone voor
hernieuwbare energie. Dit gebied is van groot belang voor het scheepvaartverkeer
naar en van de Westerschelde. De Belgische, Vlaamse en Nederlandse overheid
hebben daar een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid in de bereikbaarheid van onze havens.
Het gesprek dat wij met de Belgische overheid hebben gehad in het
het kader van de vergunningverlening voor het windpark Norther en de daarbij
gelegen beide Westpitroutes, toont aan dat zorgvuldigheid in beider belang is.
• De Permanente Commissie pleit in haar schrijven voor opname van de
Westpitroute 2 in artikel 9 van het KB, zoals ook Westpitroute 1 is
opgenomen. De Nederlandse overheid kan dit pleidooi van harte
onderschrijven. De zone voor hernieuwbare energie zal zorgen voor een groot
aantal extra scheepvaartbewegingen. Bovendien zal de Westpitroute 2 vaker
gebruikt gaan worden door schepen die nu nog de betreffende zone kunnen
doorkruisen. Gezien het belang van deze route voor het scheepvaartverkeer
naar ook Nederlandse havens vragen wij u prioriteit te geven aan de
Westpitroute.
• Wij waarderen het zeer dat u voornemens bent de scheepvaartroutering in
IMO verband aan de orde te stellen. Graag worden wij betrokken en werken
wij mee aan dat proces.
• Ten zuidwesten en ten Noorden van Zeebrugge zijn twee zones aangewezen
voor een mogelijk energieatol (artikel 8, § 5, van het ontwerp KB). De
Nederlandse overheid, de Permanente Commissie en de provincie Zeeland
maken zich zorgen over de mogelijke consequenties van een energieatol voor
de vaarroute Scheur. De Nederlandse Overheid onderschrijft het pleidooi om
een grondig project-MER uit te voeren waarbij in ieder geval alle mogelijke
effecten voor de scheepvaart in beeld worden gebracht. Wij verzoeken u de
Nederlandse overheid een kopie van de Plan-MER toe te sturen zodat wij de
grensoverschrijdende effecten (natuur, economie en scheepvaart) kunnen
beoordelen.
• Ik vraag uw aandacht voor de negatieve morfologische ontwikkelingen ten
noorden van de baggerstortlocatie S1 zoals opgenomen in artikel 9, § 6, van
het ontwerp KB. De stortlocatie ligt ten zuiden van de Westpitroute 1. Door
het jarenlang intensief gebruik van deze locatie treedt er richting Westpit 1
een toenemende verondieping op. Indien deze ontwikkeling zich op termijn
voortzet en er geen maatregelen worden getroffen, komt de Westpitroute
ernstig in het gedrang. Ter illustratie van de aangehaalde morfologische
evolutie is in het bijgaande kaartje de noordwaartse verschuiving van de
10 meter dieptelijn naar de Westpitroute alsook een doorkijk naar de nabije
toekomst aangegeven. Van 1997 tot 2006 is deze lijn ongeveer 400 meter
verplaatst en in de laatste 5 jaar is dit versneld met wederom circa 400 meter
(zie bijlage) . Op pagina 98 van bijlage 1 van het MRP valt te lezen dat recent
een studie is uitgevoerd waarin de huidige baggerstortplaatsen werden
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geëvalueerd op hun efficiëntie. Wij willen u vragen ons te informeren of in
deze studie ook de stortlocatie S1 onderzocht is en wat de consequenties
hiervan zijn voor de Westpitroute. We vragen u tevens om de situatie
nauwkeurig te monitoren en ons daarover te informeren.
ANTWOORD
Qua Westpitroute 2
Dit is meegenomen.
Qua overleg met Nederland
De consultatie met de buurlanden is primordiaal en Nederland zal dus zeker betrokken worden bij
verdere gemeenschappelijke scheepvaart- en zeegerelateerde onderwerpen.
Qua zones voor het energie-atol
De bouw en exploitatie van een energie-atol is concessie- en vergunningsplichtig. Binnen de
milieuvergunningsprocedure zal een zeer grondig project-MER uitgevoerd worden. Nederland zal
uiteraard betrokken worden, in het kader van de formele grensoverschrijdende consultatie bij de
vergunningsprocedure en ook buiten dat kader, indien nodig.
Qua morfologische impact baggerstortlocatie S1
De evolutie van de baggerstortlocaties wordt van kortbij gemonitord, o.m. in het kader van de voor
het storten van baggerspecie vereiste vergunning. Dit geldt ook voor locatie S1. Wij zullen niet
nalaten om de Nederlandse autoriteiten in te lichten over de relevante aspecten voor de
Nederlandse autoriteiten en belanghebbenden.

*****
NEDERLAND – OIM
p. 2

3. Handhaaf bij de plannen met betrekking tot de Scheldehavens de in ‘de Lange Termijn Visie voor
de Westerschelde’ opgenomen balans tussen veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid;

Ad 3. De lange termijn visie in het MRP noemt het belang van de toegankelijkheid van de Belgische
Scheldehavens; toekomstige generaties schepen moeten deze havens kunnen bereiken, waarbij
rekening moet worden gehouden met grotere afmetingen van schepen en toenemende diepgang. De
visie bevat daartoe de volgende passage: "De nautische toegang naar de Belgische kusthavens en de
Scheldehavens wordt verder geoptimaliseerd, onder meer door het blijvend garanderen van
voldoende brede en diepe vaarroutes ….".
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De provincie Zeeland wijst op het uiterst gevoelige, zowel politiek als maatschappelijk, karakter van
het Westerscheldedossier en dringt aan op uiterste zorgvuldigheid.
p. 3-4

6. Hanteer rondom een windmolenpark een ruimere bufferzone dan een zone van 500 m.
Ad 6. Zowel het Kustwachtcentrum Nederland als de KVNR acht de opgenomen bufferzone te
beperkt. De KVNR is daarbij van mening dat de scheepvaart als uitgangspunt moet worden
gehanteerd. Zij stelt dat in het Belgische deel van de Noordzee eerst de zeevaartroutes moeten
worden vastgelegd en dat daarna pas kan worden begonnen met de invulling van de verdere open
ruimte. Uitgaande van de scheepvaartroutes moet vervolgens, in het kader van een veilige en zo kort
mogelijke doorvaart van schepen, rondom aan te leggen windmolenparken rekening worden
gehouden met een veiligheidszone van ca. 2 nautische mijl. De redenen daarvoor zijn: - de
scheepvaartsector wil niet omvaren voor een industrie die deels is bedoeld om het milieu schoner te
maken, temeer omdat dit omvaren op zichzelf meer CO2 uitstoot genereert;
- de kapitein van een schip moet zijn manoeuvres volgens de internationaal vastgelegde regelgeving
kunnen uitvoeren. Een kapitein die aan de uiterste rand van zijn Traffic Separation Scheme (TSS)
vaart en moet uitwijken voor een ander schip, doet dat in principe over stuurboord. Als blijkt dat dit
niet goed gaat, is de volgende stap een rondtorn over stuurboord. Met de lengte van schepen die nu
te water gaan en morgen varen (400 m), is een veiligheidszone van ca. 2 nautische mijl noodzakelijk
(volgens de bouwspecificaties moet een schip binnen 6x zijn eigen lengte rond kunnen komen). Ook
de verstoring die windmolens geven op het radar beeld (clutter) zorgen ervoor dat pas op een laat
tijdstip uitgeweken kan worden waardoor de mate van uitwijken omgekeerd evenredig toeneemt;
- het TSS dat dicht langs de windmolenparken loopt, ligt nagenoeg dwars op de heersende wind en
golfslag. Om brandstof te ontzwavelen, wordt deze steeds meer gekraakt. Voor dit proces worden
katalysatoren toegevoegd en één daarvan is silicium (zand). Door slingeren en klotsen van de
brandstof in de tanks komt dit omhoog gewerveld en dit zorgt voor overbelasting van de filters en
separatoren. Vaak wordt dan het schip even stil gelegd om dit te verhelpen. Het is van belang dat er
dan een veiligheidszone is waar er een zekere tijdspanne is om te ankeren1.
Het Kustwachtcentrum Nederland spreekt zich niet uit over een mogelijke andere priortering van
beleidsvelden maar merkt op dat op het Automatic Identification System ( AIS) plaatje te zien is dat
er rondom de gebieden voor windmolenparken veel scheepvaartverkeer plaatsvindt. Het
waarschuwt dat indien er iets mis gaat, Nederland daar, door bijvoorbeeld uitstroom van olie, hinder
van zal ondervinden.
Ten slotte plaatst het Kustwachtcentrum Nederland nog enkele kanttekeningen:
- De ontginningsdiepte is bepaald op 5 meter, dat is vrij diep. Nederland hanteert een diepte van 2
meter;
- Militaire oefeningen staan opgenomen als overal toegestaan in het Belgische deel van de Noordzee
en er zijn speciale gebieden voor aangewezen. De stelling dat het betreden van de zone verboden is
tijdens de oefening lijkt voorbarig buiten de 12 nautische mijl zone en in strijd met het recht van
vrijheid van scheepvaart (artikel 58 UNCLOS);
- Op pagina 11 van bijlage 2 wordt vermeld dat aan de oostzijde van het Belgische deel van de
Noordzee een potentiegebied ligt voor hernieuwbare energie en dat deze zone zich voort zet in het
Nederlandse deel van de Noordzee. De vraag is of daar het zoekgebied Borssele mee wordt bedoeld.
Kustwachtcentrum Nederland merkt op dat in dat gebied nog niets is vergund.
ANTWOORD
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De scheepvaart is als een belangrijke sector opgenomen in het MRP. De bestaande internationale en
Europese regelgeving, alsook de goede gebruiken, worden uitgevoerd, en er wordt ruimte voorzien
voor de verbeteringen (o.a. opnemen van routes en verkeersstromen in het KB, als aanvulling op de
principiële vrijheid van scheepvaart).
Er worden ook meerdere acties voorzien, in bijlage 3, om de scheepvaart blijvend te verbeteren
binnen de Belgische zeegebieden. Hiervoor zal uiteraard ook overlegd worden met de buurlanden,
waaronder Nederland.
Qua bufferzone rond het windmolenpark
Het KB van 15 april 2012 m.b.t. de veiligheidszone in en rond de windmolenparken wordt niet
aangepast m.b.t. de grootte van de zone. Het staat de scheepvaart echter vrij om, met respect voor
de geldende regelgeving, zelf een inschatting te maken van het meest veilige traject langs de
windmolenparken.
Zie daarvoor ook het antwoord op de bijdrage van de Koninklijk Vereniging van Nederlandse Reders
in het voorliggende compilatiedocument.
Qua kanttekeningen
De ontginningsdiepte voor zandwinning is bepaald op 5 meter, maar tevens afhankelijk van een
concessieprocedure en van een passende beoordeling, in de mate dat er een impact is op de mariene
beschermde gebieden binnen het Natura 2000-netwerk. Dit kan een impact hebben op de
uiteindelijke ontginningsdiepte.
Er worden geen zones permanent gesloten voor scheepvaart. Het is om begrijpelijke redenen wel
mogelijk dat zones tijdelijk gesloten worden voor scheepvaart wegens militaire oefeningen. Dit is niet
in strijd met UNCLOS.
De melding van het zoekgebied Borssele, zonder te beweren dat in dit gebied al iets vergund is, is
relevant omdat dit een factor van belang is bij het onderzoeken van grensoverschrijdende synergiën
en vormen van meervoudig ruimtegebruik.
*****
PARTICULIER
p. 4
Baggerspecie.
Zal de reservatiezone om baggerspecie ten Westen van Zeebrugge te storten dit gebied niet nog
slibrijker maken? Is dat een voor- of nadeel? Zal het strand nog meer aangroeien? Effecten op het
benthosleven? De Oostkust is slibrijker dan de rest van de kust. Hoe zal het stromingspatroon zijn als
enkele kilometers verder een energieatol ligt? Studies, simulaties? Veel vragen en geen antwoorden.
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ANTWOORD
De reservatiezone kan slechts gebruikt worden onder strikte voorwaarden, zie artikel 9, §9 KB MRP.
Het storten blijft ook onderworpen aan monitoring en maatregelen om de impact op het mariene
milieu en de ruimte te beperken.
p. 5
Scheepvaart.
Het ankergebied Westhinder werd onlangs uitgebreid en tevens ook de ankerplaats Oostdyck.
De laatste ankerplaats ligt in het gebied Vlaamse Banken. Zie ontwerp MRP bijlage 2. Eigenlijk weer
een stukje gebied in het reservaat van de Vlaamse Banken dat afgenomen wordt zonder dat er
inspraak mogelijk is.
Blijkbaar (?) brengt een ankerplaats geen significante schade aan de habitat van de Vlaamse Banken.
Meervoudig ruimte gebruik noemt men dit.
ANTWOORD
De impact van het ankergebied op de speciale zone voor natuurbehoud Vlaamse Banken wordt als
beperkt geëvalueerd, vandaar dit meervoudig ruimtegebruik.
Indien de monitoring van het ganse gebied zou uitwijzen dat maatregelen genomen moeten worden
betreffende dit gebied, dan zal dit overwogen worden, in uitvoering van de regelgeving.
*****
VLAAMSE YACHTING FEDERATIE VZW
p.5 -9
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ANTWOORD
Zie antwoord op ander onderdeel bijdrage Vlaamse Yachting Federatie VZW in dit
compilatiedocument.
De vraag om een directe lozing toe te staan van baggerspecie wordt niet meegenomen.
*****
ZEEVISSERIJ EN MARIENE AQUACULTUUR
G.P.
p. 3
5.

Mariculture

Il n’est pas utile de revenir sur les erreurs du passé, dont certains effets collatéraux négatifs ne sont
pas encore été apurés à ce jour. Mais ce domaine a deux pré-réquis : d’abord l’émergence d’un
secteur privé déterminé au développement d’une mariculture soutenable (càd avec un business plan
allant au-delà de l’épuisement de financement CE) et ensuite, la transposition en droit belge de la
directive 2006/13/CE sur la qualité des eaux conchylicoles .
Cela dit, pour peu que ce secteur existe et si l’on est au niveau de l’exploitation commerciale (et pas
des tests et expériences), les opérateurs auront à effectuer quasi quotidiennement des tâches de
maintenance de leurs installations et ceci, à l’aide de petits bateaux. Leurs motivations pour aller
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travailler dans les zones fixées à l’AR art. 12, 2 (devant en plus couper le Scheur !) seront
vraisemblablement nulles. Leur demande en termes de rentabilité et de sécurité est autre.
RÉPONSE
Le présent PAEM coordonne l’utilisation de l’espace au sein des espaces marins belges, le cas
échéant, couplée à une série de conditions générales fondamentales. Lors de l’élaboration du projet
de plan, la demande visant à prévoir de l’espace pour le développement de l’aquaculture a fait
surface. Dans le cadre du principe de l’utilisation multiple, les zones telles que désignées
actuellement constituent une option réaliste. La politique effective relative au développement de ces
activités n’est pas réglée par le présent PAEM. La concertation avec les services compétents et avec
le secteur a montré que ces zones offrent du potentiel pour le développement d’entreprises
d’aquaculture durable et rentable. Les conditions sécuritaires et environnementales doivent encore
être fixées dans le cadre des différentes procédures (notamment la procédure d’autorisation) et de
l’autorisation a donnée par le concessionnaire du parc éolien.
La directive 2006/113/CE n’est plus en vigueur et ne doit dès lors pas être transposée.
*****
STAD KNOKKE – HEIST
p. 2

ANTWOORD
Recreatieve visserij is overal toegelaten in de Belgische zeegebieden behoudens recreatieve
zeevisserij met bodemberoerende technieken in de zone zoals afgebakend in artikel 7 KB MPR (i.e.
de zone “Vlaamse Banken”). Binnen deze zone is wel een uitzondering voorzien voor vissers te paard
en te voet en voor garnaalvissers per boot onder een aantal restrictieve voorwaarden. Hierdoor
wordt ook het cultureel erfgoed en het toerisme rond o.a. de garnaal gevrijwaard.

De strandvisserij, d.i. de visserij aan de landzijde van de basislijn, is een Vlaamse bevoegdheid.
Daarover spreekt dit MRP zich niet uit.
*****
DE PANNE
p.1
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ANTWOORD
Qua impact testzone op visserij
Zie antwoord op bijdrage Nieuwpoort, m.b.t. artikel 12, in compilatiedocument antwoorden KB.
Qua recreatieve visserij kn
Zie antwoord op bijdrage Knokke-Heist in dit compilatiedocument..
Qua visserijtechnieken
De aanpassingen van het vistuig voor de bestaande garnaalvisserij gelden in zone 1 voor de
professionele visserij. Gezien er beperkingen worden opgelegd aan de professionele visserij werd
hier rekening gehouden met de economische haalbaarheid. Dit wordt nu gedeeltelijk doorgetrokken
naar recreatieve garnaalvisserij, onder de voorwaarden omschreven in art. 15, §2 KB MRPDe
recreatieve visserij te voet en te paard was al opgenomen als uitzondering.
p.1 -2
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ANTWOORD
Qua 3 – 4,5 mijl
Artikel 6, §3 stelt dat visserij voor vissersvaartuigen met een brutotonnenmaat van minder dan 70 is
toegelaten in de zone van 4,5 zeemijlen. Doordat de visserij voor de vissersvaartuigen met een
brutotonnenmaat van meer dan 70 wordt verboden in de zone van 4,5 zeemijlen wordt net
tegemoet gekomen aan de ondersteuning van de kustvisserij. Voor vaartuigen onder 70 Bruto
Tonnage is dit een uitbreiding van 3 naar 4,5 zeemijl. Deze maatregel komt ten goede aan de
kleinschalige kustvisserij aangezien deze meer ruimte krijgt.
Qua recreatieve visserij
Het MRP heeft geen betrekking op de recreatieve visserij vanop het strand (landzijde van de
basislijn). De recreatieve visserij op zee (zeezijde van de basislijn) is enkel aan beperkingen
onderworpen voor zover ze de bodem beroeren zijn en dan nog enkel binnen het gebied Vlaamse
Banken.
Inzake recreatieve kustvisserij:
Zie antwoord op bijdrage Knokke-Heist in dit compilatiedocument.

NEDERLANDSE VISSERSBOND
p.3-4
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ANTWOORD
De visserijmaatregelen die in het MRP opgenomen zijn, hebben alsfunctie natuurbescherming. De
kustzone geldt als algemeen waardevol, in het bijzonder het westelijke deel. In het kader van het
milieubeleid werden alle bodemberoerende activiteiten aan voorwaarden onderworpen om een
betere bodembescherming te garanderen en om een goede milieutoestand te kunnen garanderen.
Deze maatregelen worden in het MRP naar voor geschoven en zijn het resultaat van intern Belgische
beslissingen. Het klopt dat deze maatregelen ook in het GVB moeten worden opgenomen. Daarom
wordt ook expliciet aan het KB MRP toegevoegd dat de maatregelen pas van kracht zijn als de
Europese procedure is doorlopen. Deze procedure houdt ook een akkoord met o.a. Nederland in. Het
ontwerpplan vormt dan ook een eerste beleidslijn waarover we binnenkort met de bevoegde
Nederlandse autoriteiten in overleg treden. Intussen wijzen we er al op dat de maatregel voor
toegankelijkheid <70BT nu al bestaat voor de 3 mijlszone en dus met 1,5 zeemijl zal worden
uitgebreid. Nederlandse schepen van <70BT blijven uiteraard toegelaten, gezien het beoogde beleid
hier enkel tot doelstelling heeft de bodemberoering door grotere visserschepen in de waardevolle
kustzone te beperken.

p.5
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ANTWOORD
Zie antwoord op andere bijdrage Nederlandse Vissersbond in dit compilatiedocument.
*****
REDERSCENTRALE
p.1
De Rederscentrale als erkende producentenorganisatie en beroepsvereniging van reders ter
zeevisserij, vraagt om alsnog in veel grotere mate rekening te houden met de noden van de zeer
klein geworden Belgische professionele visserijsector. Visserij heeft geen baat bij een mariene
ruimtelijke planning, want enkel met zoveel mogelijk open ruimte kunnen de meest duurzame
visgronden van het moment opgezocht worden.
Iedere inperking van die open ruimte is dus een vermindering van duurzaamheid wat visserij betreft.
Er is reeds vaak gebleken dat inperkingen en sluitingen van gebieden alleen maar leiden tot
verplaatsing naar - en concentratie op - zones die de visserij anders veel minder zou gebruiken.
Concreet in het ontwerp MRP is het voor de visserij dus zeer negatief dat specifieke zones worden
voorzien voor energieopwekking en -opslag, ‘stopcontacten’, kabellegging, aggregatenwinning,
baggerstortzones en munitieopslag, waar de visserij automatisch wordt uitgesloten. Daarbovenop
komen worden ook nog zones omschreven waar visserijactiviteiten ingeperkt worden ter
bescherming van de zeebodem. De Rederscentrale betwist dat de impact van de vistuigen van die
mate is dat er een beperking dient te worden voorzien.
De Rederscentrale vraagt dus dat er geen nieuwe initiatieven bijkomen die de bestaande open
ruimte verder beperken en dat de instandhoudingsdoelstellingen onder een ‘bottom-up approach’
principe aan de visser zelf worden overgelaten. Alle gevolgen voor de visserij die uit een MRP naar
voor komen, zouden moeten gecompenseerd worden door specifieke steun, die niet uit de het
Belgisch aandeel van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en visserij komt. Dit houdt in:
aanpassingen aan vistuig, (tijdelijke) reconversie van bedrijfsvoering en compensatie voor het verlies
van visgronden.
ANTWOORD
Het MRP gaat uit van de maximale vrijwaring van de visgronden in functie van de leefbaarheid van
de sector. De professionele visserij is overal toegelaten in de Belgische zeegebieden met uitzondering
van beperkingen vermeld in artikel 10, §1 KB MRP. Er worden echter geen visserijgronden afgesloten
in functie van het natuurbeleid. In de zone ‘Vlaamse Banken’, een habitatrichtlijngebied, worden
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kleine deelzones afgebakend waar maatregelen worden genomen om de bodemintegriteit te
behouden (in functie van de goede milieutoestand). Echter, visserij is in deze zones wel toegelaten,
mits het in acht nemen van de voorwaarden per specifieke deelzone.
Het MRP coördineert het gebruik van de ruimte binnen de zeegebieden, in functie van het algemeen
belang. Er zijn onvermijdelijk een aantal nieuwe vormen van ruimtegebruik die ook een plaats dienen
te krijgen binnen dit MRP. Dit leidt dan ook tot het hertekenen van de kaart waarbinnen bestaande
activiteiten, waaronder de zeevisserij, plaatsvinden. Voor de zeevisserij, als bestaande activiteit,
wordt niet geraakt aan de rechten van de sector en worden de bestaande visgronden zoveel mogelijk
gevrijwaard. Binnen het milieubeleid wordt geen enkele zone volledig afgesloten voor de zeevisserij
(in bepaalde zones worden weliswaar beperkingen op vistuig toegepast). Voor een aantal
infrastructurele werken van algemeen belang wordt ruimte voorzien, wat een beperkte impact heeft
op de voor de zeevisserij beschikbare ruimte. Op die manier beperkt het MRP het verlies aan
visgronden tot een minimum, waardoor het socio-economisch belang van de sector ruim in rekening
wordt gebracht.
Wat de betrokkenheid van de sector in het marien milieubeleid betreft, is de visserijsector steeds
betrokken geweest en dat zal in de toekomst ook zo blijven en is verankerd in procedures. Het is
evenwel evident dat dit beleid aangestuurd wordt door de overheid die de bescherming van het
mariene milieu als bevoegdheid heeft.
*****
LOW IMPACT FISHERMAN EUROPA
p. 1-2
In België zijn momenteel een 30 tal handlijnvissers actief welke voornamelijk afhankelijk zijn van
zeebaars en kabeljauw juist deze bestanden staan onder grote druk, om hen toekomst en die van
andere kleinschalige duurzame vissers te borgen zou uitbreiding naar andere duurzame methoden (
visvallen,krab en kreeftenkooien ) een uitkomst kunnen bieden.
Het vissen binnen windmolenparken waar deze methoden uitstekend toepasbaar zijn ,zou voor vele
van hen een uitkomst bieden.
Windmolenparken zijn momenteel al van grote biologische waarde waar duurzame kleinschalige
visserijen met een goed beheersplan nauwelijks waarneembare schade aan het ecosysteem zouden
veroorzaken maar wel sociaal economisch gezien een grote bijdrage kunnen leveren met het
produceren van kwaliteits- voedsel.
( zie ILVO rapport
http://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Onderzoek/Visserij/Technischvisserijonderzoek/Maripas/tabid/5
348/language/nl-NL/Default.aspx )
Daarvoor zou ik er voor willen pleiten om onderzoek naar effecten van kleinschalige visserij toe te
staan binnen deze parken zo dat de kans van een duurzaam gebruik niet verloren zou gaan.
Momenteel word visserij binnen de windmolenparken om vermeende veiligheid risico's niet
overwogen, risico's die met een goed beheersplan en duidelijke regelgeving beperkt kunnen worden
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tot een minimum, naast wettelijke regelgeving kan er door de sector zelf aanvullende regelgeving ten
aanzien van de veiligheid toe gevoegd en gecontroleerd worden.
Voor de concessiehouders kunnen de vissers dienen als extra ogen en oren en misstanden direct
melden dit i.v.m. veiligheid.
De gebruikte visserij materialen zijn van dien aard dat ze geen schade aan de pylonen kunnen
veroorzaken, ook door dat de boten waarmee gewerkt word van polyester zijn zullen die bij
eventuele calamiteiten nauwelijks schade veroorzaken.
Indien er concessie verleend word voor kleinschalige duurzame visserij binnen de genoemde
windmolen parken word hiermee tevens aan de politieke wens van Brussel te gemoed gekomen om
kleinschalige duurzame visserij te stimuleren.
ANTWOORD
In het MRP is geopteerd voor het stimuleren van bioremediërende vormen van aquacultuur binnen
de twee zones die werden aangeduid in de zone voor hernieuwbare energie. Dit sluit echter niet uit
dat in de toekomst andere vormen van visserij, waaronder ook kleinschalige visserij, zouden kunnen
worden uitgeoefend in zone voor hernieuwbare energie voor zover blijkt dat hierbij de veiligheid
niet in het gedrang komt. Voorlopig is hierover nog onvoldoende aanwijzing dat deze vorm van
visserij op een veilige manier kan worden toegelaten in de windmolenparken.
*****
BIJZONDERE RAADGEVENDE COMMISSIE VOOR DE VISSERIJ
p.2-3
In het ontwerp KB, artikel 6 §1 worden vijf zones vermeld terwijl er maar vier worden beschreven.
Nieuwe beperkingen zijn o.a. het energie-atol en de wijziging van de baggerstortlocatie.
De zones voor energieopslag vormen een ernstige hindernis die omzeild moet worden. Voor het
energie-atol dient gestreefd naar een win-win situatie met het project Vlaamse baaien.
De commissie wenst te onderstrepen dat de in artikel 9 § 8 gereserveerde zone voor het storten van
baggerspecie een voor de visserij belangrijke zone is. Deze moet gevrijwaard blijven van andere
activiteiten.
Bovendien wordt in sommige zones een beperking van de activiteiten opgelegd ter bescherming van
de zeebodem. De commissie wijst er op dat de sector al heel wat inspanningen heeft geleverd om de
bodemberoering fel te verminderen.
Verbod op bodemberoering mag niet tot absurde situaties leiden. Verschillende vis- en vogelsoorten
leven immers van de bodemberoering en de teruggooi.
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De boomkorvisserij ligt door het verstorend effect op de zeebodem zwaar onder vuur en wordt
steeds beschuldigd ernstige schade toe te brengen aan de natuur. Door vissers wordt ook gewezen
op het feit dat bodemberoering juist goed is voor de visproductie. Er wordt daarbij verwezen naar de
scholbox, die grotendeels voor de boomkorvloot werd gesloten.
De natuur herstelt zich bij de boomkor blijkbaar op zeer korte termijn, wat niet kan gezegd worden
van de flyshooting en pulskorvisserij.
In een recente studie van onderzoekers van IMARES Wageningen UR, die gepubliceerd werd in het
wetenschappelijk tijdschrift “Proceedings of the Royal Society of London”, wordt gesteld dat de
bodemberoering door boomkorvisserij kan leiden tot verhoogde productie van vis, grotere vangsten
en een verhoging van het MSY niveau! De bijeffecten kunnen bijgedragen hebben tot het succes van
de boomkorvisserij in de Noordzee. Andersom kunnen maatregelen die leiden tot minder
bodemberoering in kleinere visbestanden resulteren. Dat de studie zal leiden tot discussie staat
buiten kijf. Tegenstanders benadrukken dat de bodemtrawl de delicate mariene habitat vernietigt;
volgens de voorstanders is de schade beperkt en zal een verbod op het gebruik van de bodemtrawl
het einde van de commerciële visvangst betekenen.
De tabel blz. 84 in de rubriek 9.8 commerciële visserij van bijlage 1 is onduidelijk. Het gebruik van de
termen “alternatieve boomkor” en “alternatieve technieken” leidt tot verwarring. Een alternatieve
boomkor is geen alternatieve techniek. De alternatieve boomkor en de Sumwing staan bij de
bodemberoerende methodes daar waar zij precies ontworpen zijn om de bodemberoering te
minimaliseren. De Sumwing hoort daar zelfs niet bij daar het net boven de bodem zweeft.
De commissie is voorstander om de pulskor-platvis niet toe te laten in de Belgische wateren zolang
niet wetenschappelijk uitgemaakt is dat deze visserij niet milieuonvriendelijk is.
Het verlies aan visgronden wordt gecompenseerd door de uitbreiding van de 3-mijlszone, tot waar
nu de 70 BT grens ligt, naar 4,5 mijl maar verhoogt de druk op de resterende zones. De commissie
stelt voor hier ook een overgangsmaatregel te voorzien.
De commissie stelt vast dat door een verbod van bodemberoering in zone 2 en nog meer in zone 3 en
4 de doorgang tussen de zandbanken aan banden wordt gelegd. Vissersvaartuigen worden aldus
gedwongen hun visserijactiviteit te onderbreken.
De commissie wenst er op te wijzen, doordat verschillende soorten zeebodem worden gekruist, dat
rolsloffen een averechts effect kunnen hebben. Hiermee werd blijkbaar geen rekening gehouden.
De vraag kan gesteld worden in hoeverre sommige vormen van passieve visserij minder
bodemberoerend zijn dan actieve visserijmethodes. Pogingen om passieve visserijtechnieken in onze
wateren toe te passen werden gestaakt wegens onrendabel.
In tegenstelling tot de visserij halen bepaalde sectoren die zich verder kunnen ontwikkelen wel
voordelen uit de ruimtelijke ordening.
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De commissie pleit voor een bijzondere compensatie voor de visserij, die heel wat inspanningen voor
omschakeling moet doen en die zijn werkruimte voortdurend ziet inkrimpen, niet alleen door andere
activiteiten in een verre toekomst mogelijk te maken maar ook door een financiële tegemoetkoming
voor het economisch verlies aan inkomsten.
ANTWOORD
Qua artikel 6, §1
Dit wordt meegenomen.
Zie antwoord op bijdrage SDVO in ‘compilatiedocument antwoorden KB’.

Inzake artikel 9§8
Dit wordt meegenomen.
Zie antwoord op bijdrage Rederscentrale in ‘compilatiedocument antwoorden KB’.
Inzake voordelen voor andere sectoren
Zie antwoord op bijdrage Rederscentrale in dit compilatiedocument.
Inzake bijzonder compensatie
Zie antwoord op bijdrage Rederscentrale in dit compilatiedocument.
*****
NATUURPUNT

p. 7
Aquacultuur
- Het is positief dat er over weinig eutrofiërende aquacultuur wordt nagedacht, en ook dat deze
activiteit ruimtelijk wordt samengebracht met andere activiteiten (hernieuwbare energie). We
vragen hier te kiezen voor plantenetende vis of schaaldieren die zich voeden met algen en niet met
andere vis.
ANTWOORD
De doelstelling om met behulp van aquacultuur minder eutrofiëring te hebben (bio-remediërend) is
een ruimtelijke maatregel en vindt dus zijn plaats binnen het MRP, dit in tegenstelling tot de
gesuggereerde voorwaarde. Deze wordt dus niet meegenomen.
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p. 7
Integrale visie vereist ook maatregelen op het land
- Strand en zee vormen een verbonden ecosysteem. Dit vereist een goeie afstemming van het beleid
op het land en in zee.
- Bijvoorbeeld: Verschillende bruinvissen/zeehonden sterven door verstrikking in warrelnetten op het
strand. Een goeie bescherming vergt ook maatregelen op het land. Voorstel om enkel recreatieve
vistechnieken die niet leiden tot de bijvangst van bruinvissen en zeehonden, toe te staan op het
strand.
ANTWOORD
Er is zoveel als mogelijk geïntegreerd gewerkt tussen land en zee, maar dit blijft een marien ruimtelijk
plan, met als geografische scope de zeegebieden.
*****
SALV
p. 15-16

[6] Laat visserij, onder bepaalde voorwaarden, toe in de windmolenparken. De Raad apprecieert de
mogelijkheid om aan mariene aquacultuur te doen binnen de, voor de reguliere vaart gesloten, zones
voor energieproductie.

De SALV meent echter dat binnen de zones voor energieproductie ook, onder bepaalde
voorwaarden, visserij mogelijk moet zijn. Het ILVO schrijft in een rapport14 :Er wordt verwacht dat
verschillende vis- en schaaldierpopulaties in deze zones zullen toenemen. Voorbeelden hiervan zijn
zeebaars, noordzeekrab en kreeft. Deze kunnen op een duurzame en ecologische wijze bevist worden
door een kleinschalige passieve visserij, zonder bodemberoering. De Raad onderschrijft de stelling van
het ILVO: De Vlaamse Regering promoot de reconversie van de visserij naar meer duurzame
alternatieven. Vandaar dat elke opportuniteit inzake alternatieve visserij en maricultuur moet
aangegrepen worden. Er dient een socio-economische consensus nagestreefd met ruimte voor
wederzijds overleg. Een degelijke planning zal noodzakelijk zijn samen met de nodige afspraken
tussen de betrokken partijen, een beperking van de toegang en een goede kennis van de
reglementering en beschikbare visserij- en maricultuurtechnologie. Tenslotte kan het duurzaam
karakter van windenergie enerzijds en de kleinschalige passieve visserij en maricultuur anderzijds een
synergetisch effect hebben op het imago van zowel de energiesector als de visserijsector.
ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage Low Impact Fisherman Europa in dit compilatiedocument.
p. 16-17
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[8] Werk de beschermingsmaatregelen voor Natura 2000 gebieden uit in samenspraak met de
belanghebbenden. De Raad stelt vast dat een aantal beschermingsmaatregelen voor Natura 2000
reeds ingebed zitten in het ontwerp MRP, met name de zoneringen en de beperkingen inzake
bodemberoering. Daarover meent de Raad16:
treed niet te beperkend op voor de visserij in zone 1 van het habitatrichtlijngebied. In artikel 6, § 1
van het ontwerp KB wordt gesteld dat de bestaande kustvisserij binnen de zone 1 alle visserijactiviteiten kan voortzetten op voorwaarde dat er rolsloffen worden toegepast op het vistuig. Voor
de garnaalvisserij is de zeeflap17 verplicht. Nieuwe vaartuigen mogen het gebied bevissen met nietbodemberoerende technieken. Bestaande vaartuigen kunnen hun vaartuig vervangen. De SALV
betwijfelt of het gebruik van rolsloffen het enige alternatief is om de bodemberoering in te perken.
De Raad adviseert om hier niet strikt beperkend op te treden door enkel rolsloffen toe te laten en
vraagt bijgevolg dat hier ook andere aanpassingen worden toegelaten die op minstens een even
beperkte mate als de rolsloffen de bodem beroeren. Er wordt constant gezocht naar nieuwe
methodes met minder milieu-impact. Deze mogen zeker niet worden uitgesloten maar dienen verder
te worden gestimuleerd;
dat in zone 1, zoals gedefinieerd in artikel 6,§1, 1° van het ontwerp KB, ook volledig nieuwe
vissersvaartuigen zouden moeten kunnen vissen op garnaal, mits gebruik van een alternatief met een
beperktere mate van milieu-impact, zoals hierboven aangehaald. In het ontwerp KB staat nu Nieuwe
vaartuigen mogen het gebied bevissen met niet-bodemberoerende technieken. Volgens de SALV
bestaat er momenteel geen enkele techniek om op garnalen te vissen door het gebruik van nietbodemberoerende technieken18. De SALV wijst erop dat met het huidige voorstel de
bodemberoerende visserij in zone 1 wordt uitgefaseerd, dus ook de garnalenvisserij. De Raad vraagt
maatregelen te nemen zodat de garnalenvisserij op lange termijn mogelijk blijft.

ANTWOORD
Qua rolsloffen en andere alternatieven
Zie antwoord op bijdrage Rederscentrale in ‘compilatiedocument antwoorden KB’.Qua nietbodemberoerende technieken garnaalvisserij
De garnaalvisserij wordt niet uitgefaseerd aangezien alle bestaande vissersvaartuigen die nu al in het
gebied actief zijn hun schip kunnen vervangen. Het gaat om een uitzonderingsmaatregel in zone 1
(bestemd voor strikte bodembescherming) en uitbreiding van de vloot binnen dit gebied zal dan ook
niet mogelijk zijn. Noteer dat dit buiten zone 1 uiteraard wel mogelijk blijft.
*****
FRDO
p. 3-4
Opmerkingen inzake visserij
[13] De FRDO heeft reeds herhaaldelijk gewezen op de nefaste ecologische, economische en sociale
impact van de vermindering van visbestanden, en gepleit voor een duurzame visserij. Zo vroeg de
raad in zijn advies over een duurzaam voedingssysteem dat “België actief op EU niveau zou ijveren
voor een meer duurzame visvangst die rekening houdt met de capaciteit van visbestanden om zich te
vernieuwen. Dit om overbevissing tegen te gaan. In eerste instantie is de raad van mening dat
technieken die onomkeerbare schade veroorzaken aan het mariene milieu en vaak ook economisch
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niet efficiënt zijn (boomkorvisserij of het gebruik van sleepnetten) op termijn vervangen moeten
worden door meer duurzame technieken.”
[14] De FRDO ondersteunt dan ook de ambitie van het MRP en de sector om de transitie te
bevorderen naar een duurzame visserijvloot, de kleinschalige kustvisserij te behouden en een
duurzame, geïntegreerde en weinig eutrofiërende aquacultuur te stimuleren (via een concessie in de
zone voor hernieuwbare energie). Wat het verbod op bodemberoerende visserijtechnieken in zones
1, 2, 3 en 4 van het habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken” betreft, beveelt de FRDO aan de impact
van alle visserijtechnieken uitgebreider te bestuderen en te behandelen dan in het
Milieueffectenrapport van het MRP, gezien er in de visserijsector kennelijk nog discussie bestaat over
dit thema.
[15] Tenslotte is de raad van mening dat de regels die gelden voor Belgische vissers in het Belgische
zeegebied, ook van toepassing zouden moeten zijn voor de schepen van de buurlanden in dit deel
van de Noordzee, en dat terzake overleg met de buurlanden en met de Europese overheden een
prioriteit vormt. Meer specifiek zou het MRP meer aandacht kunnen besteden aan het overleg met
Nederland, niet enkel voor wat visserij betreft maar eveneens voor nautisch beheer, kustverdediging
en natuurbehoud (o.a. de vlakte van Raan).

ANTWOORD
Er lopen reeds tal van onderzoeksprojecten m.b.t. de impact van visserijtechnieken. Dit onderzoek
zal aangehouden en zelfs nog geïntensifieerd worden n.a.v. de lopende Natura 2000- en mariene
strategie-processen. Daaraan zullen de nodige maatregelen gekoppeld worden.
De toepassing van de regels die gelden voor de Belgische vissers zal, met respect voor de Europese
regelgeving en de bestaande afspraken zoveel als mogelijk toegepast worden op buitenlandse
vissers.
*****
VLAAMS GEWEST
p. 27
6.4 Visserij en mariene aquacultuur
p. 34
Het verbieden van het gebruik van bepaald vistuig, en het enkel toelaten van vistuig waarvan de
rentabiliteit nog in vraag wordt gesteld, betekent in feite dat er wel gebieden gesloten worden voor
een min of meer belangrijk deel van de beroepsvisserij.
Het is van belang dat de ontwikkeling van aquacultuur voldoende ontwikkelingskansen krijgt. Dit past
tevens in het kader van het toekomstige GVB. Daarbij mag men zich niet vastpinnen op de
geïntegreerde vorm van aquacultuur. Ook monoculturen kunnen positief bijdragen tot het
verminderen van het eutrofiëringsniveau.
ANTWOORD
Qua zeevisserij
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De gebieden worden niet gesloten voor de professionele visserij, maar vissen wordt er aan een
aantal redelijke en toekomstgerichte voorwaarden verbonden. Er worden geen gebieden afgesloten
en de maatregelen werden met de sector afgesproken en maken deel uit van een akkoord met de
bevoegde minister voor Zeevisserij Kris Peeters.
Qua aquacultuur
De mogelijkheid om een monocultuur te ontwikkelen wordt ingesteld, mits respect voor de
vernoemde voorwaarden (o.a. eutrofiëringsniveau dalen).
*****
NEDERLAND – OIM
p. 2-3

5. Sta kleinschalige visserij binnen de windmolenparken toe;

Ad 5. Life bepleit onderzoek naar de effecten van (duurzame) kleinschalige visserij binnen de
windmolenparken. Indien er concessie wordt verleend voor kleinschalige duurzame visserij binnen
de genoemde windmolen parken wordt tevens tegemoet gekomen aan de politieke wens van Brussel
om kleinschalige duurzame visserij te stimuleren.
Life meldt dat momenteel in België een 30-tal handlijnvissers actief zijn, die voornamelijk afhankelijk
zijn van de onder grote druk staande zeebaars en kabeljauw.
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Om de toekomst van deze en andere kleinschalige duurzame vissers te borgen, zou uitbreiding naar
andere duurzame methoden ( visvallen, krab en kreeftenkooien ) een uitkomst kunnen bieden. Life
stelt dat deze methoden binnen windmolenparken uitstekend toepasbaar zijn.
Life stelt verder dat duurzame kleinschalige visserijen met een goed beheersplan nauwelijks
waarneembare schade aan het ecosysteem binnen de windmolenparken zouden veroorzaken maar
wel sociaal economisch gezien een grote bijdrage zouden kunnen leveren aan het produceren van
kwaliteitsvoedsel. De gebruikte visserij materialen zijn van dien aard dat ze geen schade aan de
pylonen kunnen veroorzaken, ook doordat de boten waarmee gewerkt wordt van polyester zijn, die
bij eventuele calamiteiten nauwelijks schade veroorzaken. De vermeende veiligheidrisico’s kunnen
met een goed beheersplan en duidelijke regelgeving, aangevuld met regelgeving van de sector zelf,
worden beperkt tot een minimum. De vissers kunnen ook bijdragen aan de veiligheid: zij kunnen
dienen als extra ogen en oren en misstanden op het gebeid van veiligheid direct melden.
ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage Low Impact Fisherman Europa in dit compilatiedocument.
*****
PARTICULIER
p. 2-3
Visserij:
Ik zou mij wel kunnen vinden in een algemeen verbod voor visserij in de volledige Vlaamse Banken
maar begrijp ook dat dit (momenteel) te veel de leefbaarheid van de beroepsvisserij aantast. Op
lange termijn zal het misschien de enige oplossing zijn om überhaupt nog vis uit de BNZ te vangen.
Op dit vlak is het alternatief II zeer vooruitstrevend.
Zonder minstens één zone (zone 3?) van de Vlaamse Banken waar een compleet visverbod van
kracht is, is een echt duurzaam beleid niet mogelijk. Dit niet alleen om de bodem te laten herstellen
maar ook om de benthos organismen een lang leven te gunnen. Deze zone kan perfect functioneren
als broed- en kraamkamer voor oesters, haring en platvissen. Dit gebied zal percentueel nog steeds
minimaal zijn in vergelijking met het totaal oppervlak van de BNZ en zelfs met de oppervlakte van de
Vlaamse Banken.
De totale oppervlakte van het windmolenpark aan de Thorntonbank bedraagt 7 % van het BNZ.
Momenteel wordt slechts 7% van het BNZ niet bevist. Bepaalde scheepvaartroutes en stortplaatsen
niet inbegrepen. Hoeveel zou het percentage Thorntonbank + Zone 3 in de Vlaamse Banken
bedragen indien in beiden een vangstverbod van toepassing is?
NGO’s wijzen erop, en ik denk zelfs dat de EU deze zienswijze volgt, dat als de lidstaten van de EU 1/3
van het zeegebied beschermen met een vangstverbod de huidige visstocks op peil kunnen blijven.
Net zoals overal in de wereld wordt ook de BNZ te intensief bevist. De belangrijkste druk op de
vispopulaties blijft de visserijdruk. Indien we geen Great Banks (Canada) aan onze kust wensen,
zullen drastische maatregelen ooit nodig zijn. Om dit te vermijden is het wenselijk om nu al in een
klein deel van de Vlaamse Banken een visverbod in te voeren. We hebben dringend maatregelen
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nodig om de bodemberoerende visserij terug te dringen. Een zone met een vangstverbod is echt
noodzakelijk zodat zich een kraam- (makreel, sprot, kabeljauw, tong en schol) en broedkamer
(haring, wijting, enz.) kan ontwikkelen.
Er is ook aandacht nodig voor het gebruik van staand want of warrelnetten. Deze methodes zorgen
voor andere ongewenste bijvangsten zoals duikende zeevogels en zeezoogdieren. Ook in ons deel
van de Noordzee worden incidenteel bruinvissen gevangen zowel door professionele als bij
recreatieve visserij.
De toename van bruinvissen, een beschermde Europese diersoort, in het zuidelijk deel van de
Noordzee dwingt ons om gepaste maatregelen te nemen. Momenteel volgt de wetgever de roep van
de NGO’s niet. Het soortenbesluit van 15 mei 2009, van kracht op 01 september 2009 is, ondanks
verschillende waarschuwingen van Europa, nog steeds niet omgezet in uitvoeringsbesluiten.
De belangrijkste doodsoorzaak van gestrande bruinvissen is de bijvangst, met verdrinking tot gevolg,
in de netten. Recreatieve strandvisserij vormt eveneens een probleem. Een verbod op recreatieve
warrelnet visserij op het strand en een eenvormig strandvisreglement wordt noodzaak.

Het gebruik van sleepnetten of bodemberoerende technieken door recreanten volledig te verbieden
in de BNZ is geen slecht voorstel. Het kan niet alleen de natuurwaarden ten goede komen maar zal
zeker zorgen voor de bescherming van de visstocks van de beroepsvisserij. Een recreant die met een
boomkor vist doet dit niet voor de sport maar voor het gewin.
Volgens een doctoraatstudie in juli 2013 wordt 42 tot 50% van de aangelande vis niet gerapporteerd!
Aansluitend hoe zal de controle bij recreatieve sleepnet visserij nageleefd op de teruggooi? Immers
voorziet het GVB vanaf 2013/2014 een verbod op teruggooi bij de beroepsvisserij, elektronisch
logboek, enz.
De omvang van de recreatieve visserij is niet gekend of wil niet gekend worden. De overheden
moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en het probleem aanpakken.

De voorgestelde maatregelen (de verschillende zones in alternatief 1) in verband met visserij in de
Vlaamse Banken zijn pover.
Alleen in zone 3 zal er een verbod zijn op bodemberoerende visserij. Op zone 1 schakelt moet men
voor de garnaalvisserij overschakelen op rolsloffen en een zeeflap en in zone 2 en 4 mogen alle
alternatieve bodemtechnieken uitgetest worden.
Volgens het meervoudig ruimtegebruik is professionele visserij immers overal mogelijk in de Vlaamse
Banken.
Rolsloffen en zeeflap zijn voor de garnaalvisserij een kleine verbetering. Maar wat met de grote
bijvangsten bij de garnaalvisserij? Wat met de garnaalpulskor? Andere alternatieven?.
De Belgische vloot bestaat vandaag nog steeds voor 85 % uit boomkorvaartuigen.
Alternatieve boomkorren zijn niet altijd het wondermiddel. Sommige blijven de bodem omwoelen.
Een sum-wing bijvoorbeeld bezit nog steeds wekkerkettingen.
In de Vlaamse Banken is minstens één zone met een compleet vangstverbod noodzakelijk en in niet
pas in 2020 want het zou dan al te laat kunnen zijn.
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Bodem waar veel boomkorvisserij is, verandert het bodemleven van lang levende soorten naar kort
levende opportunisten en aaseters. De diversiteit en de soortenrijkdom verminderen.
ANTWOORD
Zie antwoorden m.b.t. artikel 6 in ‘compilatiedocument antwoorden KB’.
*****
PARTICULIER
p. 4-5
Mari- en aquacultuur.
Het sijpelt langzaam binnen bij de overheid dat er ondanks alle geleverde meer inspanningen er niet
meer wilde vis gevangen wordt. De grens van maximaal duurzame opbrengst is voor sommige
soorten waarschijnlijk al overschreden. Zie bijvoorbeeld Vira 2012.
Aquacultuur is een aanvulling op dit te kort en zal waarschijnlijk de enige mogelijkheid zijn om de
bevolking blijvend van vis uit de Noordzee te voorzien.
In het plan MRP is 20% van de Thorntonbank, 7 % van het BNZ, voorzien voor mari- en aquacultuur of
1.4 % van het BNZ. (7/5= 1.4)
1.4 % van het BNZ dat moet dienen voor de kweek van kabeljauw (?), oesters (?), wieren. Of dit
volstaat om het verlies aan aangelande wilde vis in de toekomst op te vangen is het antwoord neen.
Zonder een gesloten gebied, bijvoorbeeld zone 3 van de Vlaamse Banken, dat fungeert als kraam- en
broedkamer blijft men de toekomstige stock weg te vangen.
Negatieve noot.
1. Het veelbelovende privé initiatief in verband met kweek van hangmosselen aan boeien is met
overheidgeld weggeconcurreerd. De privé onderneming is teleurgesteld gestopt en wat rest er van
het autonoom p.p.s. (publiek private samenwerking) bedrijfje: NIETS. Alles van boeien tot kuis- en
sorteermachines alles is weg, verdwenen. Niemand mag daar vragen over stellen.
2. Kweken van kabeljauw? Nog zo’n vaag plan. Iedereen weet dat dit een roofvis is, zelfs een
toppredator, en wat eten roofvissen? Andere vis natuurlijk. Wereldwijd probeert men om af te
stappen van het kweken van vis die gevoed wordt met andere diersoorten. Of zullen we zoals in ZO
Azië de resten van de kippenslachterijen tot de veren toe, gebruiken als voedsel voor de kabeljauw?
Het alternatief is het kweken van vis dat zich voedt met algen.
Voor elke kilogram gekweekte vis dat op tafel komt, wordt er 4 kilogram andere niet commerciële vis
gevangen worden.
Is kabeljauw kweken duurzaam?

ANTWOORD
De ruimte is voorzien voor duurzame aquacultuur, een sector in volle ontwikkeling.
Het MRP is evenwel slechts een ruimtelijk plan, het bredere Europese en nationale visserijbeleid ligt
niet in handen van deze oefening.
*****
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ZAND – EN GRINDONTGINNING
KUSTWACHT
p. 3

ANTWOORD
Dit is uitgeklaard door het opnemen van bepalingen in het KB MRP om de verschillende gebruiken
met elkaar te laten samengaan of te zorgen voor duidelijke regels. Zie daarvoor de artikelen 8, §9, en
11 KB MRP.
p. 4

ANTWOORD

Zie antwoord op ander onderdeel bijdrage Kustwacht in dit compilatiedocument.
p. 8

ANTWOORD
Zie antwoord op ander onderdeel bijdrage Kustwacht in dit compilatiedocument.
*****
FRDO
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p. 4
[17] Ook de ontginning van zand en grind is een belangrijke economische activiteit, als onmisbare
grondsstof voor de bouwnijverheid. De FRDO is het dan ook eens met de doelstelling voldoende
zand- en grindontginningszones te voorzien in functie van de vraag naar bouwzand en -grind en in
functie van kustverdedigingswerken, zowel om de aanvoer te verzekeren als om prijsstijgingen te
voorkomen. Zoals het MRP vermeldt, dient hierbij de impact op de zeebodem en op de biodiversiteit
afdoende opgevolgd te worden, zeker in de ecologisch gevoelige gebieden. De FRDO meent dat
verder overleg hierover tussen de betrokken actoren nuttig zou kunnen zijn.
ANTWOORD
De aanwijzing van zand- en grindontginningszones in functie van de vraag naar bouwzand- en -grind
en kustverdedigingswerken is gebeurd. De impact op de zeebodem en op de biodiversiteit wordt
opgevolgd, via de concessieprocedure (black box) en via de passende beoordeling ingeval van
potentiële impact in de zone “Vlaamse Banken”, een habitatrichtlijngebied. Het overleg tussen de
betrokken actoren gebeurt vooral (maar niet alleen) binnen de raadgevende commissie ingesteld
door het KB van 12 augustus 2000 en binnen het kader van de procedure tot aanneming van de
instandhoudingsdoelstellingen en van het maatregelenpakket voor de speciale zone voor
natuurbehoud “Vlaamse Banken”.
*****
UK – MMO
p. 3-4
Aggregate (sand and gravel extraction)
Page 99 makes reference to „appropriate assessment‟ additional to environmental impact reports. If
this refers to „appropriate assessment (AA)‟ that might be required under Art. 6 of the Habitats
Directive and environmental impact under the EIA Directive, it needs to be made clear that the
provisions of these two directives are not the same. For example, an AA is triggered under Article6(3)
when a plan or project is likely to have an effect on a European site either alone or in combination
with other plans or projects. There are procedural steps that need to be followed under Article 6
before it can be concluded that an AA is required.
ANTWOORD
This is correct, but it follows the application of the applicable regulation. Thus, this should not be
mentioned in the MSP.
*****
PARTICULIER
p. 4
Zand en grindontginning:
Natuurlijk liefst zo weinig mogelijk in de Vlaamse Banken. Het ecologisch herstel duurt vier jaar. Waar
ik vragen bij stel is de term “Passende beoordeling”? Deze term wordt ingevoerd om zand- en
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grindontginning in de gevoelige habitats van de Vlaamse Banken de kans te geven tot herstel en
voortbestaan van dit gebied. Wat zijn de maatregelen van de “Passende beoordeling”? Weeral een
zin/plan zonder omschrijving!
Een sluiting van zone 2 voor grindwinning betekent dat er op andere plaatsen meer ontgonnen
wordt.
Het herdefiniëring van de sectoren zone 2 i.v.m. zand- en grindontginning is er niet alleen voor
natuurherstel maar ook om de veiligheidszone rond de nieuwe ankerplaats.
Spijtig dat het volume slechts 1% per jaar daalt gedurende het plan MRP (= zes jaar is maar 6 %).
ANTWOORD
De passende beoordeling is een procedure in uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn, dewelke op
korte termijn reglementair bepaald zal worden.
De passende beoordeling zal de impact van de zandwinning (en van andere sectoren) op de zone
‘Vlaamse Banken’ evalueren en waar nodig koppelen aan preventieve, mitigerende of
compenserende maatregelen.
De extractie van zand- en grind is onderhevig aan een concessieprocedure, met
milieueffectenbeoordeling. Grindontginning binnen ‘Vlaamse Banken’ is verboden. Er bestaat dus
geen vrijbrief om elders meer te ontginnen.
*****
ZEEWERING

GEMEENTE DE PANNE
p.1

ANTWOORD
Betreffende de zone voor het testen van nieuwe methodes van zeewering wordt nog overlegd met
het Vlaams Gewest. Dit zal het voorwerp van een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams
Gewest uitmaken. Deze zone, die potentieel een belangrijke rol zal spelen bij de vormgeving van de
zeewering voor de komende jaren en decennia, sluit niet per definitie andere gebruiken, waaronder
bijvoorbeeld zeevisserij, uit.
Het MRP kan de doelstellingen geen vorm geven aangezien deze tot de bevoegdheid bij de Vlaamse
minister bevoegd voor zeewering hoort.
*****
NATUURPUNT
p. 7
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Kustverdediging
- Een integrale land-zee visie is nodig voor een meer natuurlijke bescherming van de kust tegen de
zeespiegelstijging. Vanuit de milieubeweging wordt daarom een ‘Kappa-plan’ voorgesteld. Zoals het
Sigma-plan voorziet in natuurlijke overstromingsgebieden langs de Schelde, zou een Kappa-plan
natuurlijke klimaatbuffers kunnen voorzien aan de kust. De kracht van de (stijgende) zee is te groot
om dit op te kunnen vangen met hogere dijken, opgespoten stranden of eilanden. Bovendien zijn de
zandvoorraden in zee waarmee we onze stranden opspuiten ook niet onuitputtelijk.
- Het MRP voorziet een zone voor experimenten rond kustverdediging. Wat beteken die
experimenteren? Zijn dit metingen, afgravingen of suppleties? Alleszins is het wenselijk deze buiten
de Vlaamse Bankenzone te houden zoals gevraagd in het niet weerhouden alternatief 2 van de MER.
De kustzone en het westelijk deel van de Vlaamse Banken zijn belangrijk voor verstoringsgevoelige
vogelsoorten zoals roodkeelduiker en fuut.

ANTWOORD
De land-zee interactie is doorheen de totstandkoming van het MRP een belangrijk aandachtspunt
geweest. De behandeling door het MRP van de onderwerpen zeehavens (o.a. het voorzien van een
reservatiezone voor een eventuele uitbreiding), de recreatieve zeevisserij (o.a. het toelaten van
garnaalvisserij te paard en te voet) en de natuurbescherming (o.a. de koppeling van het gericht
marien reservaat ‘Baai van Heist’ aan het strandreservaat) zijn daarvan een aantal concrete
voorbeelden. Hetzelfde geldt voor de zeewering, waarbij het door de Vlaamse bevoegde overheid
ontwikkelde Masterplan Kustveiligheid uitgevoerd kan worden. Het MRP heeft uiteraard niet
ingegrepen op de Vlaamse bevoegdheid voor zeewering. Mocht het Vlaamse beleid qua zeewering
wijzigen, dan kan dit door een aanpassing van het MRP.
Betreffende de zone voor het testen van nieuwe methodes van zeewering wordt nog overlegd met
het Vlaams Gewest. Dit zal het voorwerp van een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams
Gewest uitmaken.
De aanduiding van de betreffende zone vormt een specifieke uitzondering op het algemene verbod
van activiteiten van burgerlijke bouwkunde en het storten van baggerspecie en inerte materialen in
het gebied Trapegeer-Stroombank. Deze uitzondering geldt enkel voor het testen van nieuwe
methodes van zeewering (mariene innovatielocatie) en is onderworpen aan de passende beoordeling
in het kader van de Natura 2000-regelgeving.
*****
FRDO
p. 4-5

[18] Vanuit zijn werking rond klimaatveranderingen en de impact ervan, onderschrijft de FRDO de
doelstellingen inzake kustveiligheid.5 Het MRP verwijst hier ook naar het masterplan Kustveiligheid
van de Vlaamse overheid6, maar het zou wenselijk zijn ook de relatie te verduidelijken met het plan
“Vlaamse Baaien”7,dat naast kustbescherming ook energieproductie beoogt. Het MRP vermeldt in
bijlage 3 (acties tot uitvoering) wel dat overleg zal plaatsvinden tussen de (federale) minister van
Noordzee en de Vlaamse minister bevoegd voor Kustveiligheid met betrekking tot de impact op het
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MRP van maatregelen inzake kustveiligheid. Zoals in vele andere domeinen is een goed overleg en
gecoördineerd optreden tussen lokale, regionale en federale overheden hier wenselijk.
[19] Wat kustverdediging en de gevolgen van de klimaatverandering betreft, dient in het MRP ook
aandacht te gaan naar de relatie tussen maatregelen inzake het Noordzeegebied en die voor het
mondingsgebied van de Schelde. Tenslotte is de FRDO van mening dat er ook aandacht nodig is voor
natuurlijke vormen van kustverdediging tegen zeespiegelstijging, met natuurlijke klimaatbuffers zoals
duinen, natuurlijke stranden en intertidale gebieden.

ANTWOORD
Het plan Vlaamse Baaien vindt, voor die aspecten die behoren tot de Vlaamse bevoegdheid (cf.
zeewering, zeehavens, etc.), zijn plaats in het MRP. Het MRP schept immers de ruimte die nodig is
voor het Vlaamse beleid zeewering, zeehavens, etc., vormgegeven via het Masterplan Kustveiligheid
of een ander instrument. Daar waar het plan Vlaamse Baaien mee uitvoering geeft aan dit beleid, kan
het plaatsvinden binnen dit MRP.
De aspecten van het plan Vlaamse Baaien die niet onder een Vlaamse bevoegdheid vallen (cf.
energieproductie) vallen onder de federale regelgeving en dienen dan ook de toepasselijke
concessie- en vergunningsprocedures te volgen. Binnen dit MRP wordt bijkomende ruimte voorzien
voor een aantal energie-gerelateerde activiteiten/projecten, bvb. stopcontact op zee, energieatollen, kabelcorridors (inclusief Nemo-kabel).
Het overleg tussen de federale en de Vlaamse bevoegde ministers kan uiteraard, waar passend,
uitgebreid worden met andere bevoegde overheden.
De relatie, qua zeewering, tussen de zeegebieden en de Scheldemonding is een bevoegdheid van het
Vlaams Gewest. Dit lijkt dus zijn plaats te hebben binnen het Masterplan Kustveiligheid. Het MRP
heeft enkel, als coördinatie-instrument en met oog voor de land-zee interactie, ervoor gezorgd dat
het Vlaams beleid kustveiligheid binnen de Belgische zeegebieden kon plaatsvinden, inclusief
natuurlijke vormen van kustverdediging. Daartoe is bovendien een speciale zone aangeduid voor
experimenten m.b.t. kustverdediging.

*****
VLAAMS GEWEST
p. 27-28
6.6 Kustverdediging
p. 41
Tekst (kaderstuk): “Bijzondere aandacht wordt besteed aan de invloed van de mogelijke
havenuitbreidingen van de havens van Oostende en Zeebrugge op de kustverdediging en de –
ontwikkeling in de zones ten O en ten W van deze havens. Ook de mogelijke bouw van een energieatol in de voorgestelde zone zal een invloed op de kustverdediging hebben.”
De impact van het energie-atol op de kustverdediging dient te worden onderzocht, net zoals de
impact op de scheepvaart en de bodem ten gevolge van de wijziging van de stromingspatronen.
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Dit is nog niet gebeurd.
p. 41
Tekst en voorstel: “Een groot deel van de zandontginning in het BNZ is gericht op strand- en
duinsuppletie. Er dient voldoende zand ontgonnen te worden om te voldoen aan de doelstellingen
zoals die bepaald zijn in het Masterplan Kustveiligheid, en hiervoor dient dan ook voldoende ruimte
gereserveerd te worden.
Voor de strandsuppleties wordt gebruik gemaakt van een zinkerleiding tussen het baggerschip en
het strand. Het is wenselijk dat deze leiding niet telkens aan- en afgevoerd en gemonteerd moet
worden voor de verschillende strandsuppleties. Een zone voor tijdelijk afzinken van een
zinkerleiding tot 2 km lengte, indien geen suppleties worden uitgevoerd, is te voorzien.”
Hierbij kan worden overwogen om deze toevoeging eveneens of enkel in het
onderdeel “kabels en leidingen” op te nemen.
ANTWOORD

Qua impact energie-atol op zeewering
Zie antwoord op bijdrage haven Antwerpen in dit compilatiedocument.
Qua zinkerleiding
Op dit moment beschikken we over onvoldoende informatie over de impact van dit ruimtegebruik op
andere activiteiten. In het huidige MRP wordt dit dan ook niet meegenomen.

p. 41
Tekst en voorstel - Laatste alinea:
“Experimentele realisaties zijn wel mogelijk, daarvoor wordt een zone ter hoogte van de
Broersbank aangeduid. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van biologisch zeer
waardevolle zones in het HR gebied “Vlaamse Banken. Experimentele realisaties zijn wel mogelijk.
Daarvoor wordt een zone aangeduid ter hoogte van de Broersbank in functie van meetcampagnes
en worden zones aangeduid ter hoogte van Middelkerke-Westende en de grens
Middelkerke/Oostende-Raversijde in functie van een proefproject met zandmotoren.”
Motivering: Het betreft de vermelding van 2 bijkomende zones voor zandmotoren die onderzocht
worden binnen het project Vlaamse Baaien. Dit dient tevens te worden vertaald op kaart 6.

ANTWOORD
Op dit moment beschikken we over onvoldoende informatie over de impact van bijkomende zones
voor experimenten met zandmotoren op andere activiteiten. In het huidige MRP wordt dit dan ook
niet meegenomen.
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p. 41
In art 12, §1, KB is er sprake van samenwerkingsovereenkomst voor het testen van nieuwe methodes
van zeewering, dit dient hier verder geduid te worden
ANTWOORD
Dit wordt geduid door de toevoeging van de volgende zinnen aan de laatste paragraaf op p. 41:
“Het gebruik van de zone waar nieuwe methodes van zeewering getest zullen worden, is
onderworpen aan de passende beoordeling in het kader van de Natura 2000-regelgeving en gebeurt
met betrekking van de minister van Noordzee. Een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams
Gewest en de federale overheid wordt gesloten om dit overleg en de keuze van de zone vorm te
geven.”
p. 42
Derde bullit als volgt te wijzigen:
“Concrete locaties voor experimenten binnen deze kustzone ter hoogte van de Broersbank,
Middelkerke-Westende en de grens Middelkerke/Oostende-Raversijde;”
Motivering: Het betreft de vermelding van 2 bijkomende zones voor zandmotoren die onderzocht
worden binnen het project Vlaamse Baaien. Dit dient tevens te worden vertaald op kaart 6.
ANTWOORD
Dit wordt niet meegenomen.
*****
PARTICULIER
p. 4
Zeewering:
De kustzone en het westelijk deel van de Vlaamse Banken zijn belangrijk voor verstoringsgevoelige
vogelsoorten zoals roodkeelduiker en fuut. Is het dan wenselijk te experimenteren in de Vlaamse
Banken op de Broersbank? Waarom dan niet experimenten buiten de Vlaamse Banken zoals
gevraagd in het niet weerhouden alternatief 2.
Wat betekent experimenteren trouwens? Zijn dit metingen, afgravingen of suppleties? Weeral een
vaag plan!
De Westkust (De Panne – Oostende) is tijdens de winter een van de leefgebieden van de Fuut, één
van de vogelsoorten die in aanmerking komen voor IHD.
Alle maatregelen die er toe kunnen bijdragen om minder suppletiezand te moeten aanbrengen zijn
positief. Momenteel heb ik de indruk dat het Kustveiligheidsplan vooral aandacht schenkt aan het
verhogen van de stranden en kades en muren wil verhogen in de havens maar nergens een woord
over natuurlijke stranden en duinen.
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Het MDK is er rotsvast van overtuigd dat er voldoende zand in zee ligt om suppleties vandaag en in
de toekomst uit te voeren. Ook op zeer lange termijn? Elke natuurlijke bron heeft zijn grenzen.
Strandhoofden hebben al altijd hun nut bewezen. Nu liggen deze onder de suppleties.
Het MDK wil geen strandhoofden meer aanleggen omwille van de kostprijs. Is dit op lange en zeer
lange termijn wel de juiste beslissing?
Een stormvloedkering te Nieuwpoort is dit noodzakelijk? Na 50 jaar is het één hoop schroot. Hoe kun
je een constructie uit metaal bouwen, onder directe invloed van de zee, dat moet dienen om een
10.000 jarige storm tegen te houden? Bewijzen Nederlandse studies het tegendeel niet? De storm
van 1953 duurde meerdere dagen. Wat gebeurt er in dit geval met het zoetwater achter de sluizen
dat zijn weg naar zee gesloten vindt? Is dit waanzinnig plan nog te stoppen?
ANTWOORD
Zie antwoord bijdrage Natuurpunt in dit compilatiedocument.

*****
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, BEBAKENING, RADARS EN MASTEN
MILITAIR GEBRUIK
VAKGROEP MARIENE BIOLOGIE
p. 3
Pagina 44: verduidelijk “Dipclear”
ANTWOORD
Dit wordt meegenomen en de term wordt verduidelijk in bijlage 2.

*****
FLANDERS’ MARITIME CLUSTER
Flanders’ Maritime Cluster vzw verzoekt de titel van afdeling 10 KB te wijzigen als volgt:
Afdeling 10: Wetenschappelijk onderzoek, Mariene Innovatielocaties, recreatieve activiteiten,
Meetpalen, radars en masten
Eveneens suggereren wij om een bijkomende paragraaf onder artikel 15 toe te voegen:
$5.
Industrieel
onderzoek,
proefnemingen
in
realistische
omstandigheden
en
demonstratieprojecten zijn toegelaten in hiervoor voorziene zones, genoemd Mariene
Innovatielocaties.
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ANTWOORD
De afbakening van mariene innovatielocaties is niet gebeurd, omdat het wetenschappelijk onderzoek
in principe overal toegelaten is in de Belgische zeegebieden, behoudens andersluidend verbod of
voorwaarden, cf. art. 15, §1 KB MRP. Het onderzoek dat (gedeeltelijk) bestaat uit
vergunningsplichtige activiteiten, o.a. burgerlijke bouwkunde, moet aangevraagd en gemachtigd /
vergund worden op de passende locaties binnen het MRP, apart of binnen het kader van een andere
machtiging/vergunning.
Indien er aanwijzingen zijn voor concrete bouwkundige projecten (bvb. semi - permanente
constructies) moet de ruimtelijke afweging gemaakt worden om een concessiezone en procedure
hiervoor op te stellen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen om hiervoor concessiezones af te
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bakenen. Indien er concrete voorstellen van mariene innovatielocaties zouden worden uitgewerkt
dan kan dit worden opgenomen bij de herziening van het MRP.

*****
NV BEKAERT SA

ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage Flanders’ Maritime Cluster in dit compilatiedocument.
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*****
Jan De Nul NV

ANTWOORD

Zie antwoord op bijdrage mariene innovatie betreffende vraag Flanders’ Maritime Cluster in dit
compilatiedocument.
*****
PROVINCIE WEST VLAANDEREN
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ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage mariene innovatie betreffende vraag Flanders’ Maritime Cluster in dit
compilatiedocument.
*****
DREDGING INTERNATIONAL
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ANTWOORD
Zie antwoord op bijdrage mariene innovatie betreffende vraag Flanders’ Maritime Cluster in dit
compilatiedocument.
*****
VLAAMS GEWEST
p. 28
6.7 Wetenschappelijk onderzoek, bebakening, radars en masten
p. 44
Het grootste deel van de opgenomen punten betreft een Vlaamse bevoegdheid.
De Vlaamse regering wil de adequate uitoefening van haar bevoegdheden
garanderen. Dit houdt onder andere in dat de Vlaamse overheid op een flexibele
en efficiënte manier moet kunnen omgaan met wijzigingen die zich stellen op
domeinen waar zij de exclusieve bevoegdheid heeft. Om die reden dringt de
Vlaamse regering er op aan om de wijzigingsprocedure die opgenomen is in het
koninklijk besluit betreffende de instelling van een raadgevende commissie en de
procedure tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische
zeegebieden als volgt aan te passen bij wijzigingen die verband houden met
Vlaamse bevoegdheden op zee:
Beslissingen van de Vlaamse Regering die een link hebben met het Marien
Ruimtelijk Plan zullen overgemaakt worden aan de Minister van de Noordzee. De
Minister van de Noordzee is in dat geval verplicht om de procedure tot
aanpassing van het marien ruimtelijk plan op te starten.
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ANTWOORD
Dit wordt meegenomen.

TOERISME EN RECREATIE
GARNAALKRUIERSVERENIGING “DE SPANJAARDBANK”

ANTWOORD
De sleepnetten voortgetrokken door de mens of door het paard vallen niet onder het verbod. Het
garnaalkruien kan dus blijven plaatsvinden. Dit wordt verduidelijkt in het KB en in bijlage 2.
*****
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VLAAMS GEWEST
p. 28-29
6.9 Toerisme en recreatie

p. 47
In het kader van de besprekingen binnen de Raadgevende Commissie werd er voorgesteld om in de
synthese van de ruimtelijke beleidsopties het volgende punt toe te voegen:
“Gebruik maken van de kustverdediging en –ontwikkeling om de toeristische-recreatieve
mogelijkheden uit te breiden”.
Dit punt wordt onder de huidige planperiode niet meegenomen. Hiervoor wordt er geen reden
aangeleverd.
Deze weerlegging strookt niet met de opmerking dat het Masterplan Kustveiligheid een integrale
plaats krijgt en het principe dat gezocht dient te worden naar meervoudig ruimtegebruik. De
voorgestelde aanvulling dient dan ook zeker te worden meegenomen.
ANTWOORD
In het huidige MRP zijn geen artificiële constructies voor zeewering opgenomen, waar meervoudig
ruimtegebruik ontwikkeld kan worden. Indien dergelijke constructies wel nodig zouden zijn, dienen
ze ingebouwd te worden in het plan. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de in het KB
Procedure MRP ingevoegde bepaling dat op Vlaams verzoek de wijzigingsprocedure van het MRP
moet opgestart worden.
Indien dergelijke constructies in de toekomst in het MRP worden ingebouwd, moeten alle
bijkomende projecten/activiteiten of onderdelen daarvan die niet vallen onder Vlaamse
bevoegdheden, in het kader van meervoudig ruimtegebruik, de federale concessie- en
vergunningsregelgeving respecteren.

*****
CULTUREEL ERFGOED EN ZEELANDSCHAP
NEDERLAND
p. 4
Cultureel erfgoed
Onder de talrijke historische scheepswrakken die de Belgische zee rijk is, bevinden zich ook schepen
van Nederlandse herkomst of zelfs Nederlands eigendom, zoals het VOC schip ‘t Vliegend Hert. Het
plan spreekt van mitigerende maatregelen voor erfgoed bij ruimtelijke ingrepen. Aangezien op de
Belgische Noordzee ook sprake is van een aantal Nederlandse scheepwrakken, zou ik graag
geïnformeerd willen worden over de aard van deze mitigerende maatregelen. Met name het
uitgangspunt dat archeologische vindplaatsen zoveel mogelijk in de bodem behouden worden (basis
van zowel het verdrag van Valletta als het Unesco onderwaterverdrag) wordt gemist in het plan.
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Het ontwikkelen van seascapes is een interessant idee, waarvoor in Nederland ook interesse bestaat.
Op dit punt zou samenwerking welkom zijn.
ANTWOORD
De historische scheepswrakken vallen onder het UNESCO-verdrag m.b.t. het onderwatererfgoed,
alsook onder de nieuwe wet betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water. Alle
nodige en nuttige samenwerkingsverbanden, inclusief met Nederland, zullen opgezet worden om
deze wrakken gepast te beheren. ‘In situ’ bescherming is trouwens ook in België de regel.
Ook de samenwerkingsmogelijkheden m.b.t. ‘seascapes’ zullen onderzocht worden.

GECOORDINEERD GRAFISCH PLAN
VAKGROEP MARIENE BIOLOGIE
p. 3
Pagina 49: Wat is een niet-bindende samenvatting van de bindende opties?
ANTWOORD
Dit betekent dat de kaart opgenomen in bijlage 2 op p. 49 niet-bindend is. De kaarten die op
afzonderlijke wijze de ruimtelijke toewijzing maken, zijn wel bindend. Ingeval van conflict tussen de
tekstuele coördinaten en de grafische weergave daarvan in de kaarten, primeren de coördinaten.
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