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WAAROM EEN ‘MARIENE STRATEGIE’?  

In 1866 schreef Pierre-Joseph Van 

Beneden, de Belgische pionier van de 

mariene biologie: “De mens is niet in 

staat om de rijkdom van die 

uitgestrekte zee die we de Noordzee   

noemen in gevaar te brengen, en 

enkele scholen vraatzuchtige vissen 

zouden in enkele uren tijd meer 

schade kunnen aanrichten dan alle 

vissersvloten in enkele weken”1 

 

De geschiedenis heeft hem helaas ongelijk 

gegeven. De aantasting van het mariene milieu 

door menselijke activiteiten is sinds halverwege de 

20ste eeuw in een stroomversnelling geraakt. De 

belangrijkste oorzaken hiervan zijn overbevissing, 

vernieling van habitats door bodemverstoring, 

organische aanrijking en chronische vervuiling. 

Aan de kusten, waar de bevolkingsdruk alsmaar 

blijft toenemen, is de impact het grootst, maar 

vandaag de dag reiken menselijke verstoringen tot 

aan de polen en tot in de diepste oceanen. 

Bovendien dreigt nu ook de klimaatverandering de 

natuurlijke evenwichten te verstoren en vormt dit 

een bijkomende druk op het marien ecosysteem.  

Het besef dat de natuurlijke evenwichten in het 

mariene milieu steeds meer verstoord worden en 

dat de beschikbare hulpbronnen eindig zijn, heeft 

geleid tot de invoering van een aantal specifieke 

milieuwetgevingen. In België zorgde de MMM-wet 

(‘Marien Milieu Marin’) van 20 januari 1999 voor 

vernieuwing doordat de wet de introductie 

betekende van een ecosysteembenadering en van 

het voorzorgsbeginsel voor het beheer en de 

bescherming van de mariene natuurgebieden. 

Sinds 2003 heeft België een minister van de 

Noordzee, die steeds een  beleidsplan voor de 

Noordzee opmaakt. In 2014 stelde België, als 

voorloper binnen Europa, een eerste marien 

ruimtelijk plan vast. Dit ruimtelijk plan heeft oog 

voor de ruimtelijke en temporele conflicten tussen 

gebruikers en activiteiten en streeft naar 

meervoudig ruimtegebruik. Sinds 20 maart 2020 is 

het tweede marien ruimtelijk plan voor de periode 

2020-2026 van kracht. Dit plan kwam tot stand 

door middel van een participatief proces. 

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn vormen de 

hoekstenen van het Europese biodiversiteitsbeleid 

 

11 Du Bus, A., Van Beneden, P.-J. (1866). Question de la réglementation: rapport de M. Van Beneden, in: Report of the Commission 

charged with the investigation on the situation of the marine fisheries in Belgium. (1866). pp. XXXIII-XLII 

en bepalen dat de lidstaten de gunstige staat van 

instandhouding voor de te beschermen soorten en 

habitats moeten herstellen of behouden. Lidstaten 

worden verplicht beschermde gebieden aan te 

wijzen die in belangrijke mate kunnen bijdragen tot 

de bescherming van bepaalde soorten en/of 

habitats. Deze beschermde gebieden worden 

Natura 2000-gebieden genoemd. In het Belgisch 

deel van de Noordzee zijn er 5 Natura 2000-

gebieden vastgelegd: 3 gebieden zijn aangewezen 

voor de bescherming van zeevogels (SBZ1, SBZ2 

en SBZ3) en twee gebieden zijn aangewezen ter 

bescherming van de aanwezige soorten en 

habitats  (Vlaamse Banken & Vlakte van de Raan). 

Naast de aanwezige soorten en habitats vormt het 

mariene milieu in zijn geheel ook een kostbaar 

erfgoed dat moet worden beschermd, behouden en 

hersteld, met als uiteindelijk doel schone, gezonde 

en productieve zeeën en oceanen met een rijke 

biologische diversiteit en dynamiek. In 2008 is 

daarom de Europese Kaderrichtlijn Mariene 

Strategie van kracht gegaan. Deze kaderrichtlijn 

vormt een belangrijke aanvulling op de Europese 

richtlijnen voor de instandhouding van het mariene 

milieu en de recentere Kaderrichtlijn Water (KRW), 

die van toepassing is op de binnen- en 

kustwateren. 

 

DE VISIE VAN DE RICHTLIJN 

"We are in reach of a whole new 

relationship with the ocean, a wiser, 

more sustainable relationship. The 

choice lies with us." Sir David 

Attenborough 

 

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) is één 

van de belangrijkste wettelijke instrumenten van de 

Europese Unie voor de bescherming van het 

mariene milieu en de bijbehorende ecosystemen 

en biodiversiteit. De strategie heeft als doel 

‘Europa’s zeeën en oceanen te beschermen en te 

herstellen en ervoor te zorgen dat de door de mens 

ontplooide activiteiten een duurzaam karakter 

hebben zodat de huidige en toekomstige 

generaties kunnen genieten en profiteren van 

veilige, schone, gezonde en productieve zeeën en 

oceanen met een rijke biologische diversiteit en 

dynamiek.’ De KRMS reikt het wettelijke kader aan 

om dit doel te bereiken en vormt de milieupijler van 
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het ruimere maritieme beleid van de EU. De richtlijn 

verplicht de lidstaten om voor hun mariene wateren 

een goede milieutoestand te bereiken of te 

behouden en hiertoe de nodige maatregelen te 

nemen.  

Het implementeren van de KRMS moet leiden tot 

een beter inzicht in en beheer van de druk en de 

impact van de menselijke activiteit; wat uiteindelijk 

moet resulteren in een daling van de ongewenste 

impact op het mariene milieu. Dit alles moet leiden 

tot een verbeterde milieutoestand en een grotere 

veerkracht van de mariene ecosystemen om de 

door de natuur en de mens geïnduceerde 

veranderingen te neutraliseren en tegelijk het 

duurzame gebruik van ecosysteemgoederen en -

diensten te garanderen. 

De richtlijn betreft het integraal milieu- en 

ecosysteembeleid en het duurzaam gebruik van 

het marien milieu en werkt rond 11 thema’s 

(descriptoren). Deze thema’s hebben betrekking 

op biodiversiteit, exoten, (commerciële) 

visbestanden, voedselwebben, zeebodem-

integriteit, hydrografie, vervuilende stoffen in water, 

sediment, biota en zeevruchten, eutrofiëring, 

zwerfvuil, en onderwatergeluid.  

Lidstaten zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de 

strategieën voor hun mariene wateren om de zes 

jaar worden bijgewerkt. Dit resulteert in een 

adaptieve beheercyclus (figuur 1) die aanvangt met 

de eerste beoordeling van de staat van het marien 

milieu, de vaststelling van de goede milieutoestand 

en de opstelling van de milieudoelen. In een 

tweede stap wordt een overkoepelend 

monitoringsprogramma ontwikkeld. Een derde stap 

is het opstellen van een maatregelenprogramma 

dat de goede milieutoestand moet helpen bereiken. 

Dankzij de zesjarige beheercyclus kunnen de 

lidstaten geregeld de geschiktheid en effectiviteit 

van de manier waarop zij de goede milieutoestand, 

de milieudoelen en de indicatoren, evenals hun 

programma’s met maatregelen bepalen, herzien. 

Daarbij moeten ze rekening houden met de 

intussen opgedane ervaring, de mogelijke 

invoering van nieuwe normen en standaarden op 

nationaal en internationaal niveau, evenals met de 

voortgang die werd geboekt in het vlak van de 

wetenschappelijke kennis en de wetenschappelijke 

instrumenten.  

 

2 Belgische Staat (2016a). Programma van maatregelen voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 13. 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, België, 147 pp. 
3 Belgische Staat  (2018a). Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – 
Art 8 lid 1a & 1b. BMM, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, België, 243 pp. 
4 Belgische Staat (2018b). Actualisatie van de omschrijving van goede milieutoestand & vaststelling van milieudoelen voor de Belgische 
mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 9 & 10. BMM, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, Brussel, België, 30 pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1. Weergave van de verschillende 

processtappen in de 6-jarige cyclus van de KRMS 

 

In België is de Dienst Marien Milieu van de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

verantwoordelijk voor de implementatie van de 

KRMS in het Belgische deel van de Noordzee 

(BNZ). 

Het eerste programma met maatregelen dat moest 

bijdragen tot het behalen van de goede 

milieutoestand werd vastgesteld in 2015 en 

opgestart in 2016 (Belgische Staat, 2016a2). 

Momenteel loopt de eerste cyclus van de uitvoering 

van de KRMS op haar einde. De initiële 

beoordeling en de milieudoelen en -indicatoren 

werden reeds geactualiseerd (Belgische staat, 

2018a3 en b4) en het tweede maatregelen-

programma wordt voorbereid. Om tot een 

gedragen maatregelenprogramma te komen 

worden experten, stakeholders en publiek 

geconsulteerd. Het tweede maatregelen-

programma zal door België aan de EC 

gerapporteerd worden tegen 31 maart 2022. 
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Aangezien de KRMS wordt beschouwd als een 

overkoepelende richtlijn die de bescherming van 

de mariene wateren beoogt zal tijdens de 

herziening van het maatregelenprogramma een 

maximale afstemming en integratie gebeuren met 

de verschillende relevante nationale, regionale en 

internationale beleidskaders. België kiest er ook 

bewust voor om de integratie van de verschillende 

milieurichtlijnen te maximaliseren en ontwikkelt 

daarom een overkoepelend maatregelen-

programma dat een invulling geeft aan zowel de 

KRMS- als Natura 2000-doelstellingen. Er wordt 

daarom bij het opstellen van het maatregelen-

programma voor de periode 2022-2028 eveneens 

gekeken naar de instandhoudingsdoelen 

gedefinieerd in het kader van Natura 2000 

(Belgische Staat, 2016b5). Door deze 

geïntegreerde werkwijze wordt gestreefd naar de 

meest efficiënte inzet van maatregelen en 

middelen. 

 

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING  

Zowel het ecosysteem van de Noordzee als 

activiteiten van verschillende gebruikers van de 

zee overschrijden de formele grenzen tussen de 

Noordzeelanden. Elk land afzonderlijk kan dan ook 

onmogelijk alle milieuproblemen in zijn mariene 

wateren oplossen. Bovendien hebben de landen 

niet altijd de volledige bevoegdheid; denk hierbij 

aan scheepvaart, visserij- en natuurbeleid, alsook 

aan de ontwikkelingen rond blauwe economie (o.a. 

aquacultuur, hernieuwbare energie). Mede om die 

reden verplicht de KRMS de lidstaten tot een 

regionale aanpak, met een nadrukkelijke 

coördinerende rol voor de bestaande regionale 

zeeconventies. De landen die grenzen aan de 

Noordoost-Atlantische Oceaan, waaronder België, 

werken hiervoor samen binnen het OSPAR-

Verdrag.  

 

DE RESULTATEN VAN HET BESTAAND 
BELEID 

België heeft door het implementeren van het eerste 

maatregelenprogramma in de periode 2015-2021 

reeds vooruitgang geboekt in het streven naar een 

goede milieutoestand. Op basis van de 

beoordeling in 2018 blijkt echter dat de doelstelling 

 

5 Belgische Staat (2016b). De omschrijving van de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 gebieden in het Belgische deel van 
de Noordzee - Habitat- en Vogelrichtlijn. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu, Brussel, 
België: 38 pp. 

voor de meeste descriptoren nog niet volledig 

behaald is (figuur 2):  

 

• Voor de commerciële visserij, werden 

vier van de acht gerapporteerde 

visbestanden als goed beoordeeld en kon 

een positieve ontwikkeling opgemerkt 

worden bij  de overige vier. Het invoeren 

van ambitieuzere beheerdoelen en een 

correctere toepassing van het 

Gemeenschappelijk Visserijbeleid vormen 

hierbij belangrijke verklarende factoren.  

• Eutrofiëring blijft een probleem in bijna 

een derde van het BNZ, maar resulteert 

door de hydrologische omstandigheden 

niet noodzakelijk in ongewenste 

fenomenen zoals zuurstofgebrek. Een 

dalende trend in nutriëntenconcentraties 

werd waargenomen, vooral in de zone 

tussen 1 en 12 zeemijl.  

• De concentraties aan vervuilende stoffen 

in vis- en visserijproducten voor 

menselijke consumptie voldoen allen aan 

de Europese gezondheidsnorm. Er is 

echter een conflict tussen de normen voor 

consumptie en die voor de kwaliteit van het 

milieu (zie volgende doelstelling over 

polluentenconcentraties in water, biota en 

sediment).  

• De polluentenconcentraties in water, 

biota en sediment zijn nog steeds hoger 

dan de milieukwaliteitsnormen die gelden 

in het kader van de KRW en OSPAR. De 

meeste stoffen die niet voldoen aan de 

normen behoren tot de persistente, 

bioaccumulerende en toxische stoffen. 

Voor bepaalde andere stoffen is verdere 

uitwerking van streefwaarden op regionaal 

niveau aangewezen. Er werd wel een 

positieve evolutie (dus dalende trends) 

opgemerkt voor verschillende stoffen maar 

opvolging blijft noodzakelijk. Voor de 

meeste effecten van contaminanten wordt 

een reductie waargenomen of een goede 

beoordeling bekomen (EROD).  
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• Het aantal met olie besmeurde vogels 

vertoont een sterk afnemende trend, als 

gevolg van een afname van het aantal 

illegale olielozingen sinds de opstart van 

een luchttoezichtprogramma in 1991.  

• Tijdens de eerste cyclus van de KRMS 

werden acht nieuwe niet-inheemse 

mariene soorten geobserveerd, t.o.v. de 

42 geïdentificeerde NIS in de periode vóór 

2011.  

• Voor zwerfvuil is de toestand nog steeds 

problematisch, deze problematiek vraagt 

de nodige aandacht.  

• De effecten van onderwatergeluid op de 

populaties van mariene biota zijn nog 

onduidelijk, hoewel het vluchtgedrag van 

zeezoogdieren als respons overduidelijk 

is. De monitoring van omgevingsgeluid 

wordt op regionale schaal verder 

uitgewerkt. 

• De toestand van het benthische habitat is 

niet optimaal, vooral omwille van 

verstoring door bodemberoerende visserij. 

De soortensamenstelling van de 

benthische habitats wijkt, door het gebrek 

aan langlevende soorten, af van de 

gewenste referentiegemeenschappen. 

Voor de stekelrog, een indicator voor 

langlevende soorten, wordt wel een 

positieve trend waargenomen. Dit 

illustreert  het potentieel tot herstel ook 

voor dergelijke soorten. Voor zeevogels 

wordt de goede milieutoestand niet 

gehaald.  

 

Voor bepaalde doelen is verdere dataverzameling 

noodzakelijk om tot een conclusie te komen 

(visziekten, benthische fauna, afval op de 

zeebodem, ...) aangezien de monitoring voor deze 

aspecten pas recent werd opgestart. Verder blijkt 

voor verschillende elementen een nood aan kennis 

en wetenschappelijke onderbouwing om de 

beoordeling te vervolledigen en te verbeteren 

(zwerfvuil, onderwatergeluid, cumulatieve  

effecten, ..) wat zoveel mogelijk in regionale (via 

OSPAR) en Europese samenwerking zal gebeuren 

(Belgische Staat, 2018a). 

Deze informatie werd verder geanalyseerd door 

middel van een uitgebreide gap analyse om de 

knelpunten op vlak van prioritaire activiteiten en 

belastende drukken, evenals op vlak van prioritaire 

habitats/doelsoorten in kaart te brengen. De 

resultaten hiervan werden gevalideerd tijdens twee 

brainstormsessies met stakeholders en vormen het 

vertrekpunt voor het opstellen van het tweede 

maatregelenprogramma voor de Belgische 

mariene wateren. 

 

Drieteenmeeuw met olie 

© Karl Van Ginderdeuren 

 

 

 

 

 

 

 

Mosselen gevonden ter hoogte van de Havengeulkaai 

in Oostende © VLIZ (Leontien De Wulf) 
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Figuur 2. Overzicht van de resultaten van de Actualisatie van de Initiële Beoordeling van de Belgische mariene wateren 
(Belgische Staat, 2018a6). Waar mogelijk wordt meer detail getoond over de toestand, de hiervoor gehanteerde 
meeteenheid wordt weergegeven in de voetnoot. 

 

 
 
 

 

 

6 Belgische Staat (2018a). Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – 
Art 8 lid 1a & 1b. BMM, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, België, 228 pp. 
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ONTWIKKELING VAN NIEUWE 
MAATREGELEN 

"We cannot solve our problems with 

the same thinking we used when we 

created them..." Albert Einstein 

 

De herziening van het eerste 

maatregelenprogramma werd uitgevoerd volgens 

een trapsgewijze aanpak. In eerste instantie 

worden de bestaande en de bijkomende 

maatregelen uit het eerste maatregelenprogramma 

geëvalueerd. Tijdens de herziening van het marien 

ruimtelijk plan werd ook gekeken naar de 

maatregelen uit het huidige maatregelen-

programma die in het MRP 2014-2020 opgenomen 

waren. Dit heeft geleid tot aanpassingen en 

actualisering van enkele van deze maatregelen.  

Ondanks deze wijzigingen blijven de maatregelen 

uit het eerste maatregelenprogramma grotendeels 

gelden, ze worden dan ook verdergezet en maken 

ook deel uit van het tweede maatregelen-

programma. De bijkomende maatregelen uit het 

eerste maatregelenprogramma eindigen eind 

2021. Indien deze nog relevant en belangrijk zijn 

worden ze opnieuw als bijkomende maatregelen 

opgenomen in het 2e maatregelenprogramma. 

Voor het opstellen van een lijst van mogelijke 
bijkomende maatregelen werd aan de hand van 
een brainstormsessie met stakeholders een 
longlist van 108 potentiële nieuwe maatregelen 
opgesteld, rekening houdende met de prioritaire 
drukken op het marien milieu en met wat nodig is 
om de vooropgestelde milieudoelen te bereiken of 
te behouden.  
 
Uit deze longlist van maatregelen werden de meest 
kansrijke maatregelen geselecteerd op basis van 
een semi-kwantitatieve beoordeling (experten-
oordeel) van selectiviteit, technische haalbaarheid 
en draagvlak voor de maatregel. De uiteindelijke 
shortlist van bijkomende maatregelen bevat 41 
maatregelen, verdeeld over 13 kennisopgaven, 17 
beleidsopgaven en 11 actieve maatregelen, welke 
verder zijn omschreven in bijlage. Maatregelen die 
binnen eenzelfde thematiek vallen worden 
geclusterd en krijgen hetzelfde nummer 
gecombineerd met een letter. 
 

Voor elk van de bijkomende maatregelen wordt in 

het ontwerpprogramma de kosten en effecten 

beschreven. Deze informatie wordt gebruikt als 

uitgangspunt voor het sectoraal overleg. Het 

ontwerpprogramma wordt voorgesteld in een 

online publieksraadpleging van 1 juli tot en met 30 

september 2021.  Voorafgaandelijk aan deze 

raadpleging werd het ontwerpprogramma op 

ambtelijk niveau voorgelegd aan het 

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid en 

op regeringsniveau aan de Interministeriële 

Conferentie van Leefmilieu. Deze Interministeriële 

Conferentie Leefmilieu is samengesteld uit 

gewestelijke en federale ministers bevoegd voor 

leefmilieu en natuur en bespreekt de milieuthema’s 

waar waarvoor een gezamenlijke beslissing nodig 

is. 

 

CONCLUSIES 

De maatregelen weerhouden in de shortlist zullen 

zo goed mogelijk bijdragen tot het behalen van 

GES en houden rekening met de aanbevelingen 

geformuleerd door Europa op het eerste 

maatregelenprogramma. Een gedetailleerde tabel 

van welke gap door welke maatregel wordt 

ingevuld is terug te vinden in het volledig 

maatregelenrapport. 

Er dient echter vermeld te worden dat het niet 

mogelijk is om sluitende garanties te geven omtrent 

het behalen van GES voor de verschillende 

descriptoren van de KRMS. Vele maatregelen 

vereisen immers bijkomende monitoring en 

opvolging van de efficiëntie is vereist om te kunnen 

bepalen of de maatregelen voldoende zijn. Voor 

sommige descriptoren is bovendien een bredere 

aanpak vereist (bv. voor contaminanten die via 

rivieren, landgerelateerde bronnen en 

atmosferische depositie in de Belgische mariene 

wateren terecht komen), en voor andere 

descriptoren dienen de nodige maatregelen 

voorzien te worden binnen andere beleidskaders 

(bv. in kader van de kaderrichtlijn Water in het 

geval van eutrofiëring). 

Vele van de voorgestelde aanvullende 

maatregelen worden bij voorkeur gecombineerd 

gezien dit een toename in hun effectiviteit kan 

betekenen. Een voorbeeld hiervan is maatregel 1a 

(‘Afbakenen en instellen van bodembeschermings-

zones’) en maatregelen die natuurherstel inhouden 

zoals 1c (‘Natuurlijk herstel Lanice / Sabellaria 

riffen’), 1d (‘Oesterbankherstel’), en 2d (‘Actief 

herstel grindbed’), waarbij het beperken (of 

mogelijks uitsluiten) van bodemberoerende visserij 

toelaat om de nodige randvoorwaarden voor 

natuurherstel te creëren. Een ander voorbeeld is 

de combinatie van maatregel 9d (‘Onderzoek naar 

migratiecorridors zeevogels‘) en maatregel 9e 

(‘Mitigatie effecten windparken – vrijwaren 

migratiecorridors vogels’) waarbij de kennis 

omtrent de migratieroutes van zeevogels 

(maatregel 9d) nodig is om deze prioritair te 

vrijwaren via maatregel 9e. Dit laatste voorbeeld 
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© Roland Moreau 

toont aan dat er naast meer ‘actieve’ maatregelen 

(doorgaans voor zaken waarover voldoende 

achtergrondkennis uitgebouwd is tijdens de 

voorgaande cyclus KRMS), er nog steeds nood is 

aan kennisopgaven die toelaten om de leemten in 

kennis op te vullen alvorens gerichte maatregelen 

ter bescherming van bepaalde habitats, soorten, of 

het mariene ecosysteem algemeen, te kunnen 

uitwerken. 

Hieronder volgt tenslotte een overzicht van het 

ontwerp maatregelenprogramma voor de periode 

2022-2027, samengesteld uit de reeds bestaande 

(oude) maatregelen en de nieuwe bijkomende 

maatregelen voor de tweede cyclus van de KRMS. 

Naast het werken aan het bereiken van de goede 

milieutoestand voor de Belgische mariene wateren 

zullen deze maatregelen ook bijdragen aan het 

realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen 

gedefinieerd in het kader van Natura 2000. Een 

meer gedetailleerde doelstelling en omschrijving 

voor de 41 bijkomende maatregelen wordt 

weergegeven in de bijlage.  
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 Maatregelenprogramma 2022-2027  

Bestaande maatregelen 

 Milieueffectenrapport en Passende Beoordeling (algemene maatregel voor alle descriptoren) 

 Definiëren instandhoudingsdoelstellingen en opmaak beheersplannen/beleidsplannen voor de mariene  
beschermde gebieden  

 Voorwaarden en beperkingen windparken en kabels (enkel diegene die een rechtstreekse link hebben met 
descriptoren): 

a. Zonering: Afbakening van zones voorbestemd voor het inplanten van windparken 

b. Bestaande vergunningsvoorwaarde : maximale beperking introductie verharde substraten 

c. Bestaande vergunningsvoorwaarde m.b.t. type erosiebescherming (bij het leggen van kabels) 

d. Bestaande vergunningsvoorwaarden ter voorkoming van olieverontreiniging  

e. Bestaande vergunningsvoorwaarden ter beperking van het onderwatergeluidsniveau tijdens de 
constructiewerken 

f. Monitoring tijdens constructie en exploitatie (introductie harde substraten, onderwatergeluid, 
benthos…) 

 Voorwaarden en beperkingen zandwinning: 

a. Zonering: afbakening van zones voor extractieactiviteiten  

b. Periodieke sluiting zones 

c. Voorwaarde vergunning: toegekende max. ontginningsvolumes 

d. Voorwaarde vergunning: jaarlijkse vergoeding voor monitoringsactiviteiten (afhankelijk van het 
materiaal en het gewonnen volume) 

e. Monitoring en inspectie 

 Voorwaarden en beperkingen storten baggerspecie: 

a. Zonering: afbakening zones voor storten baggerspecie 

b. De in zee te storten baggerspecie dient te voldoen aan sedimentkwaliteitscriteria (SQC's) 

 Maatregelen uit MRP (enkel diegene die een rechtstreekse link hebben met descriptoren): 

a. Maximale bundeling kabels en leidingen in corridors  

b. Herdefiniëring sectoren zandwinning 

c. Herziening ontginningsvolumes adhv nieuw referentieniveau voor zandwinning 

d. Aanduiding van zones voor storten baggerspecie 

e. Aanduiding van 3 zoekzones voor het instellen van ruimtelijke voorschriften qua visserijtechnieken 
+ verbod recreatieve bodemberoerende visserij binnen het habitatrichtlijngebied Vlaamse Banken  

f. Verhoogde scheepvaartveiligheid door onderzoek mogelijkheid van bijkomende 
scheepsrouteringssystemen (IMO), opwaardering Westpit2 en vast sleepbootstation 

 Activiteiten binnen de mariene beschermde gebieden: 

a. Verbod doorvaart van hogesnelheidsvaartuigen en oefeningen met helikopters op minder dan 500 ft 
in SBZ 1 en SBZ 2 in de periode van 1 december tot 15 maart 

b. Verbod watersportwedstrijden in SBZ 1 en SBZ 2 in de periode van 1 december tot 15 maart van 1 
december tot 15 maart 

c. Activiteiten van burgerlijke bouwkunde en industriële en commerciële activiteiten zijn slechts 
toegelaten mits het bekomen van een Natura 2000-toelating 

d. In de Vlaamse Banken en de Vlakte van de Raan kunnen activiteiten enkel doorgaan mits het 
bekomen van een Natura 2000-toelating voor zover ze aan deze procedure onderworpen zijn. 

 GVB en hernieuwd GVB: 

a. Nationaal verbod op vissen met vissersvaartuigen > 70 BT binnen de driemijlszone   

b. TACs en quota 

c. Minimum landing size 

d. Meerjarenherstel- en beheerplannen voor sommige stocks 

e. Inspectie/monitoring/controle visserij 

f. ICES coördineert quota en analyse van stocks 

g. Verdwijnen discards  

h. Verplicht streven naar MSY  

i. Multispecies-quota en –beheer 

j. Data Collection Framework + Data Collection Multi-annual Programmes  

 Introductie van sumwing, rolsloffen (streven naar en ontwikkeling van minder bodemberoerende, 
energiebesparende en meer selectieve technieken, ook sensibilisering; gesteund door NOP en BOP visserij) 

 Verbod bevissen schelpdierbestanden (KB) 
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 Verbodsbepalingen voor warrelnetvisserij:  

a. Verbod recreatieve warrelnetvisserij op zee (soortenbeschermings KB 21/12/2001) 

b. Verbod strandwarrel- en kieuwnetten in de volledige Vlaamse strandzone 

c. Verbod vangst en bijvangst walvisachtigen en zeehonden, verplichting om levende en niet gewonde 
dieren onmiddellijk vrij te laten en meldingsplicht (Wet Marien Milieu)  

 Verbod scheepvaart (incl. visserij) in windmolenzone (geen maatregel met als doel de bodemintegriteit te 
beschermen, maar wel positief neveneffect naar D1, D4 en D6) 

 Verbod opzettelijke (tenzij vergunning) en onopzettelijke introductie van niet-inheemse organismen via 
ballastwater, geregeld door wet 20/01/1999 en KB 21/12/2001 

 Fouling: 

a. Maatregelen tegen fouling (richtlijnen IMO)  

b. Verbod gebruik TBT (IMO Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke 
aangroeiwerende verfsystemen op schepen, Richtlijn 2002/62/EG, Verordening 782/2003) 

 Land-gerelateerde maatregelen (Beleid en richtlijnen): Europese Afvalrichtlijn, Kaderrichtlijn Water, Richtlijn 
Stedelijk Afvalwater, Kaderrichtlijn Verpakking, Beleidsplan Vlaams Gewest, afvalbeleid kustgemeentes 

 Land-gerelateerde maatregelen (sensibilisering): sensibiliseringscampagnes van OVAM, Clean Beach acties 
(opkuis stranden) 

 Monitoring kwaliteit marien milieu – nationale verplichtingen ikv. OSPAR (JAMP) 

 Maatregelen preventie en pollutiebestrijding: 

a. Maatregelen in kader van nationale aanpak (bestrijdingsmateriaal, luchttoezicht, satelliet), MARPOL, 
OPRC, Akkoord van Bonn, Europese mechanismen (havenstaatcontrole)  

b. Voorkomen van verontreiniging door scheepvaart (o.a. dubbelwandige tankers) (conform MARPOL)  

c. Erkenning van bunkerbedrijven  

d. Controlevluchten door Defensie, EMSA, BMM en Dienst Marien Milieu   

 Afval van scheepvaart: 

a. Havenontvangstinstallaties (inzamelen van MARPOL Annex I en V afval)  

b. Afvalbeheersplannen havens 

 Seafood legislation; controle en monitoring door FAVV (professionele visserij) 

 Monitoring marien afval conf. OSPAR  

 Fishing For Litter  

Bijkomende maatregelen 

Fiche 1 Bodemintegriteit-biogene riffen: 

a. Afbakening van bodembeschermingszones 

b. Exploratie naar de aanduiding van een marien reservaat op zee 

c. Natuurlijk herstel en opvolging biogene riffen: Lanice conchilega/Sabellaria spp. riffen & 
geassocieerde fauna 

d. Herstel biogene riffen: Oesterbankherstel 

Fiche 2 Grindbedden: 

a. Kartering grindbedden binnen BNZ 

b. Onderzoek naar impact elektromagnetische velden op grindbedden en geassocieerde fauna 

c. Vermijden van grindbedden bij aanleg offshore infrastructuur 

d. Actief herstel van een grindbed 

e. Gerichte clean-up actie grindbedden 

Fiche 3 Scheepswrakken: 

a. Schoonmaak en ecologische monitoring scheepswrak 

b. Natuurherstel nabij een beschermd scheepswrak 

Fiche 4 Marien zwerfvuil: 

a. Hernieuwing Federaal actieplan marien zwerfvuil 

b. Lozingsverbod scheepsafval 

c. Markeringsactie voor vistuig en aquacultuur-installaties 

d. Ontwikkeling indicatoren micro-afval 

Fiche 5 Vissen: 

a. Kennisuitbreiding functionele habitats vissen 
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b. Uitbreiding monitoringnetwerk vissen (akoestisch taggen/zenderen) 

c. Management plan voor haaien en roggen 

d. Shark-a-tag 

e. Aanpak vismigratieknelpunten 

Fiche 6 Sensibilisering: 

a. Bevorderen milieubewustzijn bij studenten in maritieme opleidingen 

b. Sensibiliseringscampagne zeehonden 

Fiche 7 Verontreiniging : Milieuvriendelijke antifouling 

Fiche 8 (Recreatieve) visserij: 

a. Monitoring recreatieve visserij 

b. Uitfaseren vislood 

c. Controle en handhaving verbod warrel- en kieuwnetvisserij 

Fiche 9 Offshore infrastructuur: 

a. Nature inclusive design in/nabij offshore constructie 

b. Optimalisatie aanvaarroutes offshore infrastructuur 

c. Analyse voor een ‘decommissioning strategy‘ voor oude windparken/offshore installaties 

d. Onderzoek naar migratiecorridors zeevogels en ontwikkelen van een risicomap barrièrewerking 

e. Mitigatie effecten windparken – vrijwaren migratiecorridors zeevogels 

f. Onderzoek naar reductie turbiditeit bij baggeren/zandwinning 

g. Onderzoek naar milieuvriendelijkere baggerbenaderingen 

Fiche 10 Cumulatieve effecten: Opstellen methodiek cumulatieve effectenbeoordeling 

Fiche 11 Nutriëntenbalans: Herstel estuariene getijdennatuur 

Fiche 12 Aquacultuur: Verbod op ‘actieve’ substanties in aquacultuur 

Fiche 13 NIS: 

a. Handhaving van de IMO biofouling guidelines: reiniging scheepsrompen voor binnenvaren BNZ 

b. Classificatiesysteem NIS 

c. Implementatie Ballastwaterverdrag 

Fiche 14 Onderwatergeluid: UxO vernietiging 

Fiche 15 Zeezoogdieren: Monitoring zeezoogdieren – uitbreiding bestaande infrastructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


