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1 Habitat- en vogelrichtlijn in het Belgische deel van de Noordzee
De Europese Habitatrichtlijn (92/43/EG) heeft als doel het in stand houden en herstellen van natuurlijke
habitats en de wilde fauna en flora. In het Belgische deel van de Noordzee (BNZ) komen 2 habitattypes voor
die opgenomen zijn in Annex 1 van deze richtlijn, namelijk permanent met zeewater overspoelde
zandbanken (habitattype 1110) en riffen (habitattype 1170). Daarnaast zijn de bruinvis, de grijze zeehond
en de gewone zeehond en de fint soorten van communautair belang (bijlage II) die in het BNZ voorkomen.
De Europese Vogelrichtlijn (2009/147/EG) beoogt de bescherming van alle in het wild voorkomende
vogelsoorten en vereist dat lidstaten de nodige maatregelen nemen om de populaties op hun grondgebied
op niveau te houden of te herstellen. Beide Europese richtlijnen vereisen het afbakenen en beheren van
beschermde gebieden en stellen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van de soorten
waarvoor deze gebieden zijn aangeduid, er niet mag verslechteren en dat storende factoren met een
negatief effect op de te beschermen soorten of habitats niet mogen optreden. Deze beschermde gebieden
worden ook Natura 2000-gebieden genoemd en vormen samen het Europees Natura 2000-netwerk.
Binnen de Belgische context is het milieubeleid op zee een federale bevoegdheid en de federale wet ter
bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België van 20 januari 1999 (MMM-wet) vormt de grondslag
voor het beleid. Om een correcte uitvoering te kunnen geven aan de Habitat- en Vogelrichtlijn in het BNZ
werd op 27 oktober 2016 het koninklijk besluit (KB) betreffende de procedure tot aanduiding en beheer
van de mariene beschermde gebieden aangenomen. Dit KB legt onder meer de procedures vast voor het
aanwijzen van Natura 2000-gebieden en voor het opstellen en aannemen van
instandhoudingsdoelstellingen (IHDs), beheerplannen en instandhoudingsmaatregelen. Zowel voor de
IHDs als voor de beheerplannen voorziet het KB een herziening zoveel als mogelijk samenlopend met de
actualisatie van de goede milieutoestand (Good Environmental Status - GES) en het
maatregelenprogramma van de kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) (2008/56/EG) maar ten laatste 6
jaar na aanname. Verder beschrijft het KB ook de procedure met betrekking tot de passende beoordeling
voor projecten en plannen die mogelijks een significante impact kunnen hebben op een Natura 2000gebied.
Op 20 maart 2020 trad het tweede marien ruimtelijk plan (MRP) in werking (KB dd. 22 mei 2019). Dit plan
betreft de periode 2020-2026 en bevestigt de aanwijzing van de drie bestaande vogelrichtlijngebieden in
het BNZ en van het habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse banken’. Voor deze vier Natura 2000-gebieden, die ook
opgenomen waren in het MRP 2014-2020, werden in 2017 voor het eerst IHDs vastgesteld (ministerieel
besluit (MB) dd. 2 februari 2017) en werden in 2018 de eerste beheerplannen aangenomen (Belgische
Staat, 2018a). De voorliggende beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische Deel van de Noordzee
(2022-2027) zijn een herziening van deze beheerplannen en werden opgesteld naar aanleiding van de
actualisatie van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren waarover begin 2022
gerapporteerd moet worden naar de Europese Commissie (EC) in het kader van de KRMS.
Het MRP 2020-2026 biedt een oplossing voor een reeds lang aanslepend probleem betreffende de
aanwijzing van een habitatrichtlijngebied ter hoogte van de Vlakte van de Raan. Op basis van bestaande
kennis en in overleg met experten is in het MRP 2020-2026 een tweede habitatrichtlijngebied ‘Vlakte van
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de Raan’ afgebakend. Voor dit gebied werd in juni 2021 een wetenschappelijk rapport afgewerkt waarin
het gebied en de aanwezige natuurwaarden beschreven worden en waarin ook mogelijke IHDs voorgesteld
worden (Paoletti et al., 2021). De voorliggende herziening van de beheerplannen kwam echter te vroeg om
ook de Vlakte van de Raan op te nemen. Een aanvulling op deze beheerplannen, specifiek met betrekking
tot het nieuwe habitatrichtlijngebied ‘Vlakte van de Raan’, is voorzien in 2022.
Vooraleer de beheerplannen definitief aangenomen kunnen worden dienen deze in een publieke
raadpleging voorgelegd te worden aan de stakeholders en het grote publiek.
De voorliggende beheerplannen werden samen met de herziene IHDs (Belgische Staat, 2021) aan het
publiek voorgelegd tijdens een online publieke raadpleging van 1 juli tot en met 30 september 2021. Deze
raadpleging liep gelijktijdig met de publieke raadpleging over het ontwerp ‘Maatregelenprogramma KRMS
– Natura 2000 voor de Belgische mariene wateren’ (Belgische staat, 2022). In het voorliggende document
werd, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden met de ontvangen commentaren.
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2 Werken naar één overkoepelend milieubeleid voor het BNZ
2.1 Mariene ruimtelijke planning
Om de beschikbare ruimte op zee, binnen een bepaald tijdskader, aan bepaalde gebruiken toe te kennen
en er terzelfdertijd voor te zorgen dat ecologische, economische en sociale doeleinden gehaald worden
heeft België sinds 2014 een marien ruimtelijk plan. Hiermee is België een voorloper in het uitvoeren van de
Europese Richtlijn Mariene Ruimtelijke Planning (Directive 2014/89/EU).
De MMM-wet regelt de organisatie van de mariene ruimtelijke planning en voorziet dat het MRP zesjaarlijks
geëvalueerd en, waar nodig, gewijzigd wordt om nieuwe trends en ontwikkelingen in rekening te brengen.
In 2017 startte het proces voor de eerste herziening van het MRP en los daarvan werd ook een
langetermijnvisie ontwikkeld.
Deze langetermijnvisie Noordzee 2050 (De Backer, 2017) leverde belangrijke input voor de herziening van
het MRP gezien deze visie doelstellingen en randvoorwaarden bevat die richtinggevend zijn voor de
ontwikkeling van (toekomstige) activiteiten in het BNZ. Hierbij worden drie kernprincipes centraal
geplaatst:
• natuurlijkheid is een basisrandvoorwaarde voor de ontwikkeling van het BNZ binnen al haar
dimensies;
• het BNZ blijft in 2050 belangrijke ‘gebruiksfuncties’ aanbieden om het maatschappelijk welzijn te
ondersteunen;
• tegen 2050 is het principe van ‘meervoudig ruimtegebruik’ de norm voor alle ruimtegebruik
binnen het BNZ.
Na een participatief proces waarin zowel niet-gouvernementele organisaties, bedrijven,
overheidsinstanties, belangenorganisaties en burgers betrokken werden ondertekende de Koning op 22
mei 2019 het MRP 2020-2026. Dit plan is gebaseerd op een analyse van de bestaande activiteiten en
ruimtelijke toestand van het BNZ, houdt rekening met de langetermijnvisie Noordzee 2050 en trad in
werking op 20 maart 2020.
Figuur 1 geeft een overzicht van het MRP 2020-2026. Meer details over dit plan kunnen terug gevonden
worden op onze website en in de folder ‘Er beweegt wat op zee… Een marien ruimtelijk plan 2020-2026’.
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Figuur 1 : Overzichtskaart marien ruimtelijk plan 2020-2026

2.2 EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie
De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) (2008/56/EG) verplicht de lidstaten om voor hun
mariene wateren een strategie op te stellen voor het bereiken van een goede milieutoestand (Good
Environmental Status of GES) en om de nodige maatregelen te nemen om die goede toestand ook werkelijk
te bereiken of te behouden. De KRMS richt zich op het volledige mariene ecosysteem en neemt de
ecosysteembenadering en het voorzorgbeginsel als uitgangspunten. De richtlijn betreft het integrale
milieu-en ecosysteembeleid inclusief duurzaam gebruik en werkt rond 11 thema’s (cf. de 11 beschrijvende
elementen/descriptoren (D)):
• D1: Biodiversiteit
• D2: Niet-Inheemse Soorten (NIS)
• D3: Commercieel geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren
• D4: Ecosysteem, voedselketen
• D5: Eutrofiëring
• D6: Zeebodemintegriteit
• D7: Hydrografische omstandigheden
• D8: Verontreiniging/Contaminanten
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•
•
•

D9: Contaminanten in vis en andere visserijproducten
D10: Zwerfvuil
D11: Energietoevoer (o.a. onderwatergeluid)

De KRMS werkt met een terugkerende cyclus van 6 jaar (zie figuur 2). In 2012 startte de eerste cyclus met
een beoordeling van de milieutoestand van de Belgische wateren (Belgische Staat, 2012a): wat is de actuele
toestand en welke menselijke activiteiten beïnvloeden deze toestand? Tegelijkertijd werden, naast deze
initiële beoordeling, ook de goede milieutoestand en milieudoelen (Belgische Staat, 2012b) vastgelegd.
Bovendien werd een socio-economische analyse met de kosten van de aantasting van het mariene milieu
in het BNZ uitgevoerd (Belgische Staat, 2012c). De volgende stap in de cyclus was het ontwikkelen van een
monitoringsprogramma (Belgische Staat, 2014). Het eerste maatregelenprogramma voor de Belgische
mariene wateren met maatregelen die moesten bijdragen tot het behalen van de goede milieutoestand
werd vastgesteld in 2015 en opgestart in 2016 (Belgische Staat, 2016b).
De uitvoering van de tweede cyclus van de KRMS startte in 2018 met de evaluatie van de milieutoestand
van het BNZ (Belgische Staat, 2018b) en de herziening van de GES en de milieudoelen (Belgische Staat,
2018c). In de tweede helft van 2019 is België gestart met de voorbereidingen voor de herziening van het
maatregelenprogramma. Om tot een gedragen maatregelenprogramma te komen werden experten,
stakeholders en het publiek geconsulteerd. België zal tegen 31 maart 2022 rapporteren aan de EC over het
tweede maatregelenprogramma.

Figuur 2. Weergave van de verschillende processtappen in de cyclus van de KRMS
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2.3 Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) (2000/60/EG) bepaalt dat alle Europese ‘natuurlijke’ oppervlaktewateren in
2015 minimaal in een goede ecologische en een goede chemische toestand moeten verkeren. Voor de
bepaling van de ecologische toestand in de kustwateren wordt gekeken naar de eerste zeemijl, voor wat
betreft de chemische toestand worden de eerste 12 zeemijl in beschouwing genomen. De meest recente
status voor de Belgische kustwateren wordt beschreven in het derde stroomgebiedsbeheersplan 20222027 dat aan de EC zal gerapporteerd worden in maart 2022. De KRW wordt verondersteld sterk bij te
dragen tot een verbeterde waterkwaliteit van onze kustwateren en op die manier ook een positief effect
te hebben op de beschermde mariene habitats en soorten.

2.4 Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) regelt het beheer van de Europese vissersvloten en het behoud
van de visbestanden. Het Europese beleid is gericht op het duurzaam beheer van de visserijactiviteiten in
de Europese zeegebieden om te komen tot een bedrijfseconomisch rendabele visserij, gezonde
visbestanden en een minimale impact op het milieu. Het GVB werd ingevoerd in de jaren ‘70 en werd voor
het laatst herzien op 1 januari 2014.
Een goede afstemming tussen het GVB en het milieubeleid (KRMS & Natura 2000) is noodzakelijk om de
impact van visserij en aquacultuur op het marien milieu te beperken en zo bij te dragen tot een gezond
marien ecosysteem. De afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen loopt echter niet altijd vlot
waardoor de uitkomst onzeker wordt. Dit vormt een knelpunt voor eventuele maatregelen die
visserijactiviteiten beperken. In dit kader dient vermeld te worden dat in februari 2017 een joint
recommendation met visserijmaatregelen voor de Belgische mariene wateren werd doorgestuurd naar de
EC. Pas op 2 maart 2018 werden deze maatregelen door de EC in een delegated act opgenomen en
voorgelegd aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Uiteindelijk heeft het Europees Parlement
op 14 juni 2018 besloten deze delegated act te verwerpen waardoor de bodembeschermingszones
voorgesteld in het MRP 2014-2020 niet geïmplementeerd konden worden. Om na te gaan in welke
gebieden binnen het BNZ maatregelen ter beperking van de bodemberoerende visserij wenselijk zijn voor
het bereiken van de goede milieutoestand en voor het realiseren van natuurbehoud en natuurherstel werd
in opdracht van de dienst Marien Milieu een nieuwe studie uitgevoerd. Het rapport van deze studie (Peccu
et al., 2021) wordt als vertrekpunt gebruikt voor de opstart van een nieuwe procedure voor de invoer van
visserijmaatregelen onder het GVB.

2.5 EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030
De nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (aangenomen in mei 2020) heeft tot doel de natuur te
beschermen en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. Ook het versterken van de
bescherming en het herstel van mariene ecosystemen om een goede milieutoestand te bereiken maken
deel uit van deze strategie. Hiervoor wordt onder meer gestreefd naar een uitbreiding van de beschermde
gebieden zodat ze 30% van zowel de zee als van het land omvatten en naar de instelling van strikt
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beschermde gebieden voor habitats met een zeer hoge biodiversiteitswaarde en voor habitats die
bijdragen tot de aanpak van het klimaatprobleem. Daarnaast wordt ook de noodzaak van concrete plannen
en acties voor het herstel van natuur benadrukt samen met een betere opvolging, verhoogde kennis,
versterkte governance, etc. Vanuit deze optiek wil men ook inzetten op een transitie naar selectievere en
minder schadelijke visserijtechnieken en visserijbeheersmaatregelen in alle beschermde mariene
gebieden.

2.6 EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie
In december 2018 trad de herziene Richtlijn voor Hernieuwbare Energie (2018/2001) in werking. Deze stelt
een bindend doel voor Europa; namelijk het realiseren van minstens 32% energie uit hernieuwbare
bronnen tegen 2030. Dit collectief doel moet vertaald worden in nationale bijdragen. Het streven naar
meer hernieuwbare energie wordt bevestigd door de EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie die
in november 2020 gelanceerd werd. Deze omvat alle vormen van energie die de oceanen en zeeën kunnen
leveren, onder meer door middel van wind, golven en getijden. In deze strategie stelt de Commissie voor
om de Europese offshore-windenergiecapaciteit te verhogen van het huidige niveau van 12 GW tot ten
minste 60 GW tegen 2030 en tot 300 GW tegen 2050. Daarboven voorziet ze een aanvulling met 40 GW uit
de oceanen door andere opkomende technologieën zoals drijvende windenergie en zonne-energie tegen
2050. Het behalen van deze doelstellingen zal gepaard gaan met grote infrastructuurprojecten op zee die
mogelijks gevolgen hebben voor de zeebodemintegriteit of het mariene ecosysteem in het algemeen. Dit
vereist de nodige aandacht bij de herziening van het maatregelenprogramma KRMS en de implementatie
van de Vogel- en Habitatrichtlijn.
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3 Vogel- en Habitatrichtlijn: Stand van zaken
3.1 Natura 2000-gebieden in het BNZ
Zoals reeds vermeld worden Natura 2000-gebieden in eerste plaats aangeduid om de biodiversiteit te
beschermen en om de gunstige staat van instandhouding voor soorten en habitats die beschermd worden
overeenkomstig de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn te herstellen of te behouden.
Het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2020-2026 bevestigt de aanwijzing van de 3 bestaande
vogelrichtlijngebieden in het BNZ en van het habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse banken’.

Figuur 3 : Natura 2000-gebieden in het BNZ (MRP 2020-2026)
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De 3 vogelrichtlijngebieden werden in 2005, op basis van het BMM-rapport naar het ornithologisch belang
van de Belgische zeegebieden (Haelters et al., 2004), ingesteld ter bescherming van de fuut, de grote stern,
de visdief en de dwergmeeuw. Uit de wetenschappelijke studie betreffende de IHDs (Degraer et al., 2010)
bleek dat deze gebieden ook belangrijk zijn voor de andere te beschermen zeevogelsoorten in het BNZ
(tabel 1).
Soort

SBZ-V1

SBZ-V2

SBZ-V3

Overig BDNZ

essentieel

zeer belangrijk

zeer belangrijk

essentieel

Roodkeelduiker

zeer belangrijk

zeer belangrijk

niet belangrijk

essentieel

Zwarte Zee-eend

zeer belangrijk

zeer belangrijk

niet belangrijk

essentieel

Dwergmeeuw

zeer belangrijk

zeer belangrijk

zeer belangrijk

essentieel

Kleine Mantelmeeuw

zeer belangrijk

zeer belangrijk

zeer belangrijk

essentieel

Grote Mantelmeeuw

zeer belangrijk

zeer belangrijk

niet belangrijk

essentieel

Grote Stern

zeer belangrijk

zeer belangrijk

zeer belangrijk

essentieel

Visdief

niet belangrijk

zeer belangrijk

essentieel

essentieel

Dwergstern

niet belangrijk

essentieel

essentieel

essentieel

Fuut

Tabel 1. Belang van de drie Belgische mariene Vogelrichtlijngebieden en van het overige deel van het BDNZ
voor de te beschermen zeevogels (Degraer et al, 2010)
Een zekere maat van onvoorspelbaarheid van voorkomen is echter typisch voor het aanduiden van
gebieden voor mobiele soorten en doorheen de jaren zijn de verspreiding en de aantallen van de te
beschermen zeevogels ook gewijzigd maar desondanks blijven de voorgestelde vogelrichtlijngebieden toch
belangrijk voor hun bescherming.
Het habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken” werd, op basis van de studie van Degraer et al. (2009)
aangeduid ter bescherming van permanent met zeewater bedekte zandbanken (habitattype 1110). Binnen
dit zandbankencomplex worden, vooral in de kustnabije zone, Lanice conchilega-aggregaties aangetroffen
terwijl er verder offshore ook grindbedden aanwezig zijn. Deze beide habitats worden als ‘riffen’
(habitattype 1170) geklasseerd. Het gebied is 1111,98 km² groot, strekt uit tot ongeveer 45 km in zee en
bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het BNZ. Langsheen de Belgisch-Franse grens sluit het aan op
het Franse vogel- en habitatrichtlijngebied “Bancs de Flandres”.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze gebieden, de aanwezige habitats en soorten, hun staat van
instandhouding, de aanwezige druk en bedreigingen wordt verwezen naar de wetenschappelijke studies
die als grondslag dienden voor de afbakening van de gebieden (Haelters et al., 2004; Degraer et al., 2009),
naar de wetenschappelijke studie voor het bepalen van instandhoudingsdoelstellingen voor de
beschermde soorten en habitats in het BNZ (Degraer et al., 2010) en naar de initiële beoordeling (Belgische
Staat, 2012a) en de actualisatie hiervan (Belgische Staat, 2018b).
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Het habitatrichtlijngebied “Vlakte van de Raan” is opgenomen in het MPR 2020-2026 ter bescherming van
permanent met zeewater bedekte zandbanken (habitattype 1110) en riffen (habitattype 1170). Binnen dit
gebied zijn geen grindbedden aanwezig maar wel aggregaties van schelpkokerwormen (oa. Lanice
conchilega en Owenia fusiformis). Voor dit gebied werd een wetenschappelijk rapport opgesteld waarin de
aanwezige natuurwaarden beschreven worden en waarin mogelijke IHDs voorgesteld worden (Paoletti et
al., 2021). De aanname van IHDs voor dit gebied en het uitwerken van een beheerplan is voorzien in 2022.

3.2 Staat van instandhouding van beschermde soorten en habitats
Zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn vereisen dat lidstaten, en dus ook België, zesjaarlijkse rapporteren
aan de EC over het resultaat van het gevoerde beleid en de actuele staat van instandhouding van de
beschermde soorten en habitats. Sinds 2015 wordt de rapportering voor de Vogelrichtlijn afgestemd op de
Habitatrichtlijn. De meest recente rapportering in dit kader diende in 2019 aan de EC overgemaakt te
worden betreft de periode van 2013-2018.
Voor de beschermde zeezoogdieren en mariene habitats gebeurde de rapportering op basis van de
evaluatie van de milieutoestand van het BNZ die in 2018 werd uitgevoerd in het kader van de KRMS
(Belgische Staat, 2018b) en de input van experten.
Voor beide te beschermen habitattypes in het BNZ werd er geen wijziging van de staat van instandhouding
vastgesteld in de voorbije 6 jaar. De staat van instandhouding van de ondiepe zandbanken (habitattype
1110) wordt nog steeds als matig ongunstig beoordeeld. De beoordeling van de riffen (habitattype 1170)
resulteert nog steeds in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Door de vele activiteiten (o.a.
visserij, baggeren, mariene aggregaat extractie en offshore constructie) in het BNZ worden beide habitats
nog steeds sterk verstoord waardoor de structuur en functie van de habitats zich nog steeds in een slechte
staat bevinden. Bovendien werd voor de riffen (grindbedden en Lanice conchilega-aggregaties) ook
aangegeven dat het toekomstperspectief onzeker is gezien het uitblijven van visserijbeperkende
maatregelen en de mogelijke impact van nieuwe offshore windparken. Wat betreft de staat van
instandhouding van de zeehonden is er wel een verbetering waar te nemen.
De staat van instandhouding van de grijze zeehond werd als gunstig beoordeeld terwijl voor de gewone
zeehond de staat van instandhouding evolueerde van zeer naar matig ongunstig. Voor de bruinvis werd de
huidige staat van instandhouding als ongekend beoordeeld. Dit is het gevolg van onzekerheden over het
beschikbare habitat en over de toekomst perspectieven. De ontwikkeling van nieuwe offshore windparken
kan mogelijks een effect hebben op het habitat van de soort en kan mogelijks ook een verhoogd risico op
bijvangst veroorzaken indien er door de nieuwe windmolenparken een verschuiving optreed van
bodemberoerende visserij naar staand want visserij.
In het kader van de Vogelrichtlijn dienden gegevens over de volledige Belgische populatie en de
vastgestelde korte en lange termijntrends gerapporteerd te worden. Voor doortrekkende populaties van
roodkeelduikers, dwergmeeuw, grote en kleine mantelmeeuw; dwergstern en visdief zijn er te weinig
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gegevens om trends te bepalen. De populatiegrootte en -trends van overwinterende en broedende
zeevogels worden samengevat in onderstaande tabel 2.
species name

season

population population
size min
size max

population
short-term
population
size best
population
size unit
value
trend

long-term
population
trend

Fuut (Podiceps cristatus)

wintering

3000

9000

6500

i

=

-

Roodkeelduiker (Gavia stellata)

wintering

33

645

250

i

-

-

Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)

wintering

3500

6500

5000

i

F

F

Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)

breeding

1600

3700

2700

p

-

+

Zwarte zee-eend (Melanitta nigra)

wintering

1000

4500

2400

i

F

-

Visdief (Sterna hirundo)

breeding

300

1510

900

p

-

+

Dwergstern (Sternula albifrons)

breeding

40

82

61

p

-

+

Grote stern (Thalasseus sandvicensis)

breeding

0

147

74

p

-

=

Tabel 2: Populatiegrootte & -trends voor overwinterende en broedende zeevogels in België (gebaseerd op
Art 12 National Summary Factsheet 2013-2018– Belgium) - stijgend (+), stabiel (=), fluctuerend (F)
en dalend (-).
Deze rapportering betreft de populaties en trends die binnen België waargenomen worden en die
beïnvloed kunnen worden door omstandigheden zowel binnen als buiten België en dit zowel op het land
als in het marien milieu. Voor de zwarte zee-eend is gekend dat de voedselbeschikbaarheid in het BNZ sinds
2000 verslechterde door het verdwijnen van Spisula-banken. Dit kan mede aan de basis liggen van de
dalende lange termijntrend en een verbetering van de voedselsituatie wordt dan ook vooropgesteld
(Degraer et al., 2010).

3.3 Natura 2000-beheer
De procedures voor het opstellen en aannemen van instandhoudingsdoelstellingen (IHDs) en
beheerplannen van de mariene beschermde gebieden zijn vastgelegd in het KB 27 oktober 2016.
Vervolgens werden begin 2017 voor het eerst IHDs vastgesteld voor de mariene beschermde gebieden (MB
dd. 2 februari 2017) en werden in 2018 de eerste beheerplannen aangenomen (Belgische staat, 2018a).
Zowel voor de IHDs als voor de beheerplannen voorziet het KB dd. 27 oktober 2016 dat ze ten laatste 6 jaar
na hun aanneming geëvalueerd en eventueel herzien worden en dit zoveel als mogelijk samenlopend met
de actualisatie van de GES en het maatregelenprogramma van de KRMS.
De cyclus voor de KRMS wordt vastgelegd door de EC. In 2012 startte de eerste KRMS-cyclus met het
opstellen van een initiële beoordeling (Belgische Staat, 2012a) en het bepalen van de GES en de bijhorende
milieudoelen (Belgische staat, 2012b). Bijgevolg was er reeds in 2018, aan het begin van de tweede cyclus,
een herziening van de milieudoelen (Belgische Staat, 2018b) vereist. Om in de toekomst de herziening van
de milieudoelen voor de KRMS en de IHDs effectief op elkaar af te kunnen stemmen werd in 2019 een
wetenschappelijke studie uitgevoerd die tot doel had na te gaan welke aanpassingen aan de bestaande
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IHDs (Belgische Staat, 2016a) wenselijk waren om verder te kunnen bouwen aan een geïntegreerd beleid.
Bovendien werd deze studie ook aangegrepen om voor sommige habitats of soorten aanvullende IHDs voor
te stellen. De resultaten van deze studie zijn terug te vinden in het rapport ‘Evaluatie van de
Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 naar aanleiding van de actualisatie van de omschrijving
van de goede milieutoestand en de vaststelling van de milieudoelen voor de Belgische mariene wateren’
(Haelters et al., 2019). De aanbevelingen voor wijziging van de IHDs werden gebruikt als vertrekpunt voor
overleg tussen beleidsmakers en wetenschappers wat leidde tot een wijziging van de bestaande IHDs zoals
beschreven in het document “Instandhoudingsdoelstellingen voor het Belgische deel van de Noordzee Herziening 2021” (Belgische Staat, 2021). Gezien het belang van de IHDs voor het uitbouwen van het Natura
2000-beleid werd dit document, samen met de voorliggende beheerplannen, aan het publiek voorgelegd
tijdens een online publieke raadpleging van 1 juli tot en met 30 september 2021. De aanname van de
gewijzigde IHDs door middel van een MB is voorzien begin 2022.
Het streven naar afstemming van de cycli van de KRMS en Natura 2000, de overlap tussen KRMS (algemene
bescherming van habitats en biodiversiteit) en Natura 2000 (bescherming van specifieke soorten en
habitats) en het feit dat ruim een derde van het BNZ als Natura 2000-gebied is aangeduid, zorgt er voor dat
er bij het uitstippelen van het beleid verschillende maatregelen naar voor geschoven werden die
noodzakelijk zijn voor zowel het realiseren van de GES en als voor het realiseren van de IHDs. Daarom werd
er ook voor geopteerd om naar aanleiding van de vereiste actualisatie van het KRMSmaatregelenprogramma een gezamenlijk maatregelenprogramma op te stellen en gelijktijdig ook de
beheerplannen voor Natura 2000 te herzien.
De gebruikte methodiek en een gedetailleerde beschrijving van alle voorgestelde maatregelen zijn terug te
vinden in het document ‘Actualisatie maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren. Natura
2000 en Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 13’ (Belgische staat , 2022).
Een overzicht van alle maatregelen uit het maatregelenprogramma Natura 2000 - KRMS –wordt hieronder
weergegeven.

Maatregelenprogramma Natura 2000 - KRMS 2022-2027
Bestaande maatregelen
Milieueffectenrapport en Passende Beoordeling
Definiëren instandhoudingsdoelstellingen en opmaak beheerplannen/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 vergunningsvoorwaarden 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
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Bestaande maatregelen
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 in zone 2 (zandwinning)

c.

Herziening ontginningsvolumes (zandwinning)

d.

Nieuwe zone storten baggerspecie

e.

Beperkingen bodemberoerende visserij in ‘Vlaamse Banken’ gebied (zowel commerciële als recreatieve
visserij) + Monitoring van de bodembeschermingszones (opgenomen in monitoringsprogramma voor
KRMS)

f.

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

bijkomende

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 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

c.

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 de analyse van stocks en verleent hierover advies

g.

Verdwijnen discards (in hernieuwd GVB)

h.

Verplicht streven naar MSY (in hernieuwd GVB)

i.

Multispecies-quota en –beheer (in hernieuwd GVB)

j.

Data Collection Framework + Data Collection Multi-annual Programs
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Bestaande maatregelen
Introductie van sumwing, rolsloffen (streven naar en ontwikkeling van minder bodemberoerende,
energiebesparende en meer selectieve technieken, ook sensibilisering; gesteund door NOP of BOP visserij)
Verbod bevissen schelpdierbestanden (KB 14/08/1989)
Verbodsbepalingen voor warrelnetvisserij:
a.

Verbod recreatieve warrelnetvisserij op zee (KB soortenbescherming 21/12/2001)

b.

Verbod strandwarrel- en kieuwnetten in de volledige Vlaamse strandzone

c.

Verbod opzettelijke vangst en verstoring van walvisachtigen en zeehonden, verplichting om levende en
niet gewonde dieren onmiddellijk vrij te laten en meldingsplicht (MMM-wet)

Verbod scheepvaart (incl. visserij) in windmolenzone (geen maatregel met als doel het bodemoppervlak te sparen,
maar wel positief neveneffect)
Verbod opzettelijke (tenzij vergunning) en onopzettelijke introductie van niet-inheemse organismen via
ballastwater, geregeld door de MMM-wet en KB soortenbescherming 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 het 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 (opgenomen in monitoringsprogramma voor KRMS)
Fishing For Litter
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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 de impact van elektromagnetische velden op grindbedden en geassocieerde fauna

c.

Vermijden van grindbedden bij aanleg offshore infrastructuur

d.

Actief herstel van grindbedden

e.

Gerichte clean-up actie grindbedden

Fiche 3: Schoonmaak en ecologische monitoring scheepswrakken
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

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
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Bijkomende maatregelen
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
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4 Methodiek
Een beheerplan voor een bepaald gebied groepeert de maatregelen die relevant zijn voor het realiseren
van de IHDs voor het gebied. Bij het uitwerken van de beheerplannen werden alle maatregelen uit het
maatregelenprogramma Natura 2000 - KRMS overlopen en werd nagegaan wat deze maatregelen
betekenen voor het Natura 2000-beheer. Maatregelen uit het maatregelenprogramma die noodzakelijk
zijn voor het beheer van de Natura 2000-gebieden en voor de beschermde soorten of die van belang zijn
voor de beschermde habitats binnen de Natura 2000-gebieden worden in het beheerplan overgenomen.
Bij het opstellen van de IHDs werd het duidelijk dat de realisatie van bepaalde GES-doelen zoals
verontreiniging (D8) en zwerfvuil op zee (D10) heel belangrijke randvoorwaarden vormen voor het
realiseren van de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten en habitats. De realisatie
van deze doelen is echter breder dan Natura 2000 , waardoor de specifieke maatregelen gericht op het
realiseren deze doelen niet opgenomen werden in de voorliggende beheerplannen. De verschillende
bestaande en nieuwe maatregelen met betrekking tot verontreiniging (D8) en zwerfvuil op zee (D10)
komen wel ruim aan bod in het rapport ‘Actualisatie maatregelenprogramma voor de Belgische mariene
wateren. Natura 2000 en Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 13’ (Belgische staat , 2022).
Tabel 3 geeft een overzicht van de IHDs voor de beschermde habitats binnen de Vlaamse Banken en geeft
aan welke maatregelen uit het maatregelenprogramma essentieel zijn om deze doelstellingen te kunnen
realiseren.
Tabel 4 geeft een overzicht van de IHDs voor de beschermde soorten en vermeldt de maatregelen uit het
maatregelenprogramma die essentieel zijn om deze doelstellingen te kunnen realiseren.
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IHD

Instandhoudingsdoelstelling

IHD 1

Het ruimtelijke bereik van het habitattype 1110 wijzigt niet betekenisvol

IHD 1.1

Het ruimtelijk bereik en de spreiding van de EUNIS marine habitats niveau 2 (zanderige
modder tot modder, modderig zand tot zand en grindhoudend sediment) schommelen in verhouding tot de referentiestatus zoals beschreven in de ‘Initiële Beoordeling’ (KRMS)
- binnen een marge die zich beperkt tot de accuraatheid van de huidige distributiemappen

IHD 1.2

Het ruimtelijk bereik en de spreiding van het Abra alba biotoop blijft behouden

IHD 2

Functie van de ondiepe zandbanken als paai- en kraamkamergebied wordt behouden
of verbeterd

IHD 2.1

Het voorkomen en dichtheden van juveniele platvissen zoals pladijs (Pleuronectes
platessa) en tong (Solea solea) in de kustzone blijft behouden of neemt toe

IHD 3

Door menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten komen voor op
een niveau waarbij het ecosysteem niet verandert

IHD 3.1

Introductie van nieuwe, door de mens geïntroduceerde niet-inheemse soorten
macrofauna en macroflora (>1mm) die een ecosysteem veranderen, wordt vermeden

IHD 4

Er is een toename in de frequentie van voorkomen van kwetsbare soorten

IHD 4.1

De verhouding benthische r-strategen tegenover K-strategen (op soortniveau) neemt af

IHD 4.2

Het aantal K-strategen (op soortniveau) neemt toe

IHD 4.3

Er is een positieve trend in de gemiddelde dichtheid van de volwassen exemplaren (of
frequentie van voorkomen) van een selectie van langlevende en/of zich traag
voortplantende soorten en de belangrijkste structurerende benthische soortsgroepen in
modder tot modderhoudend zand en zuiver fijn tot grindhoudend zand

IHD 5

Het bentische ecosysteem voorziet in voldoende stapelvoedsel voor hogere trofische
niveaus

IHD 6

De ecologische kwaliteit van het benthische habitat van het Abra alba biotoop blijft
behouden

IHD 6.1

De Ecologische kwaliteitscoëfficiënt zoals bepaald door BEQI bedraagt voor elk van de
habitattypes een minimumwaarde van 0,60

IHD 6.2

Het bioturbatie potentieel (BPc), een indicator voor het functioneren van het benthische
ecosysteem, hanteert voor het Abra alba habitat type in het najaar een minimumwaarde
van 0.60 (zoals bepaald via BEQI-procedure).

Bestaande maatregel

Nieuwe maatregelen

Fiche 5a:
functionele habitats vissen

Verbod introductie niet
inheemse organismen via
balastwater

Voorwaarden zandwinning en
storten baggerspecie.
Maatregelen uit MRP ivm kabels,
zandwinning en
bodemberoerende visserij

Maatregelen uit MRP ivm
bodemberoerende visserij

Fiche 13: NIS

Fiche 1a -1c:
bodembeschermingszones &
herstel biogene riffen

Fiche 1a - 1c:
bodembeschermingszones &
herstel biogene riffen

Voorwaarden zandwinning en
storten baggerspecie.
Maatregelen uit MRP ivm kabels,
zandwinning en
bodemberoerende visserij

Tabel 3a: IHDs voor habitattype 1110 (ondiepe zandbanken) in de Vlaamse Banken + maatregelen noodzakelijk voor hun realisatie
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IHD

Instandhoudingsdoelstelling

IHD 1.2

Het ruimtelijk bereik en de spreiding van het Abra alba biotoop blijft behouden

IHD 7

De autonome ontwikkeling van Lanice conchilega-aggregaties wordt niet verhinderd

IHD 7.1

De 3D-structuren gevormd door Lanice conchilega blijven behouden

IHD 7.2

De dichtheden van de aanwezige geassocieerde soorten (o.a. Eumida sanguinea,
Pariambus typicus, Microprotopus maculatus en Phyllodoce spp.) tonen geen dalende
trend

Bestaande maatregel

Maatregelen uit MRP
bodemberoerende visserij

Nieuwe maatregelen

ivm

Fiche 1a - 1c:
bodembeschermingszones &
herstel biogene riffen

Tabel 3b: IHDs voor habitattype 1170 – Lanice-aggregaties in de Vlaamse Banken + maatregelen noodzakelijk voor hun realisatie
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IHD

Instandhoudingsdoelstelling

IHD 8

Er is minimaal een behoud van de oppervlakte van natuurlijk voorkomende harde
substraten

IHD 8.1

Binnen in de grindbedden te definiëren testzones mag de verhouding van de
oppervlakken met harde substraten (meer bepaald de oppervlakken die gekoloniseerd
worden door epifauna van hard substraat) ten opzichte van de oppervlakken met zacht
sediment (meer bepaald oppervlakken bovenop het hard substraat en die de ontwikkeling
van de substraatfauna verhinderen) geen negatieve trend vertonen

IHD 9

Er is een herstel van meer natuurlijke benthische gemeenschappen in de grindbedden

IHD 9.1

Er is een toename van de soortenrijkdom binnen de taxa die typisch geassocieerd zijn met
harde substraten (meer bepaald Porifera, Cnidaria, Bryozoa, Polychaeta, Malacostraca,
Maxillopoda, Gastropoda, Bivalvia, Echinodermata en Ascidiacea)

IHD 9.2

Er is een toename in de frequentie van het voorkomen of de mediane dichtheid van de
volwassen of volgroeide kolonies van minimaal de helft van de belangrijkste en
langlevende soorten: inheemse platte oester (Ostrea edulis), mossel (Mytilus edulis), Wulk
(Buccinum undatum), dodemansduim (Alcyonium digitatum), opgerichte sponsen (zoals
geweispons (Haliclona oculata)) en opgerichte Bryozoa (zoals zeevingers (Alcyonidium
spp.) en bladachtig hoornwier (Flustra foliacea)

IHD 9.3

Er is een toename in de mediane lichaamsgrootte van de grotere benthische soorten:
wulk (Buccinum undatum) en spinkrabben (Majidae spp.)

IHD 9.4

Er is een toename in het aantal en de omvang van zandkokerworm (Sabellaria spinulosa)
riffen en vab het aantal clusters van de driekantige kalkkokerwormen (Pomatoceros
(Spirobranchus) triqueter).

IHD 9.5

Er is een herstel van de grindbedden als paaiplaats voor haring (Clupea harengus) en als
plaats voor ei-afzetting door roggen en haaien.

Bestaande maatregel

Nieuwe maatregelen
Fiche 2a - 2c - 2d:
grindbedkartering, vermijden
grindbed bij aanleg infrastructuur
& herstel grindbedden
Fiche 9a: NID

Voorwaarden zandwinning
storten baggerspecie

en

Maatregelen uit MRP ivm kabels,
zandwinning
en
bodemberoerende visserij

Fiche 2b - 2d: impact EMV &
herstel grindbedden
Fiche 5a: functionele habitats
vissen
Fiche 9a - 9c - 9f: NID,
decomissioningstrategie &
onderzoek turbiditeit

Tabel 3c: IHDs voor habitattype 1170 - Grindbedden in de Vlaamse Banken + maatregelen noodzakelijk voor hun realisatie
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IHD

Instandhoudingsdoelstelling

IHD 10

Het areaal van de inheemse zeezoogdieren is stabiel en niet kleiner dan het
referentieareaal, d.i. het BNZ

IHD 10.1

Verstoring van zeezoogdieren wordt zoveel mogelijk vermeden in tijd en ruimte, als
functie van hun seizoenaliteit van voorkomen en ruimtelijke verspreiding.

IHD 11

De kwaliteit van het leefgebied voor wat betreft voedselbeschikbaarheid,
contaminanten, onderwatergeluid en hoeveelheid afval is van die aard dat het geschikt
is voor de ondersteuning van de verschillende fasen van de levenscyclus van
zeezoogdieren

IHD 12

De incidentele mortaliteit van zeezoogdieren veroorzaakt door de mens is lager dan het
niveau waarop de soort wordt bedreigd, zodat de levensvatbaarheid van de soort op
lange termijn is gegarandeerd

IHD 12.1

Het sterftecijfer van bruinvissen als gevolg van incidentele bijvangst is lager dan het
niveau waarop de soort wordt bedreigd, zodat de levensvatbaarheid van de soort op
lange termijn is gegarandeerd (MSFD doel D1.1).

IHD 12.2

De lange-termijntrend in het percentage bijgevangen zeezoogdieren onder aan de kust
aangespoelde dieren is dalend.

IHD 13

De verwonding van zeezoogdieren door menselijke interactie wordt vermeden

IHD 14

Er is een toenemende trend in het aantal plaatsen dat regelmatig als rustplaats
gebruikt wordt door zeehonden en een afnemende trend in de verstoring ervan

Bestaande maatregel

Nieuwe maatregelen

verbodsbepalingen
warrelnetvisserij

fiche 8c: controle en handhaving
verbod warrel- en
kieuwnetvisserij

verbodsbepalingen
warrelnetvisserij

fiche 6a: sensibilisering
zeehonden
fiche 6a: sensibilisering
zeehonden

Tabel 4a: IHDs voor zeezoogdieren + maatregelen noodzakelijk voor hun realisatie
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IHD

Instandhoudingsdoelstelling

IHD 15

Er is geen inkrimping van het areaal van zeevogels in het BNZ

IHD 16

De populatie van de te beschermen zeevogels blijft behouden

IHD 16.1

De gemiddelde populatiegrootte over 6 jaar is, binnen een periode van 6 jaar, minstens
3 jaar gelijk aan of groter dan de referentiepopulatie.

IHD 17

De kwaliteit van het leefgebied voor wat betreft voedselbeschikbaarheid,
contaminanten, en hoeveelheid afval is van die aard dat het geschikt is voor de
ondersteuning van de verschillende fasen van de levenscyclus van zeevogels

IHD 17.1

Er is geen belemmering voor het beschikbaar zijn van voedsel door afwijkingen van de
natuurlijke turbiditeit door antropogene activiteiten.

IHD 17.2

De kwaliteit van de zeebodem garandeert een voldoende voedselbeschikbaarheid voor
Zwarte zee-eenden

IHD 18

Verstoring van zeevogels wordt vermeden

IHD 19

Het beschikbare habitat en het migratiepotentieel voor vogels wordt behouden

IHD 20

Door de mens veroorzaakte verwonding en sterfte van zeevogels moet worden
vermeden

Bestaande maatregel

Nieuwe maatregelen
fiche 9d - 9e: migratiecorridors &
migratie effecten

fiche 9d - 9e: migratiecorridors &
migratie effecten

fiche 9g: milieuvriendelijke
baggerbenaderingen
fiche 1a - 1c:
bodembeschermingszones herstel biogene riffen

verbodsbepalingen voor
doorvaart
hogesnelheidsvaartuigen,
oefeningen helikopters &
wedstrijden
fiche 9d - 9e: migratiecorridors &
migratie effecten

Tabel 4b: IHDs voor zeevogels + maatregelen noodzakelijk voor hun realisatie
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5 Beheerplannen
5.1 Algemene Natura 2000-maatregelen
Binnen het Natura 2000-beleid zijn er een aantal algemene maatregelen die van groot belang om het
behoud en herstel van natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora te realiseren en die noodzakelijk zijn
om tot een goed beheer van alle mariene beschermde gebieden te komen.

PASSENDE BEOORDELING
BESTAANDE MAATREGEL
Milieueffectenrapport en Passende Beoordeling
De passende beoordeling (PB) is vereist voor alle activiteiten die mogelijks een significant effect hebben
op een Natura 2000-gebied en dient te voorkomen dat projecten en plannen de bestaande toestand
aantasten en dat ze het realiseren van de IHDs bemoeilijken of verhinderen. De vooropgestelde IHDs
vormen het kader voor de toetsing van de impact van projecten en plannen op de Natura 2000-gebieden
in het BNZ.
De procedure voor de uitvoering van de PB voor plannen en projecten wordt verduidelijkt in het KB van
27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde
gebieden. De voorbije jaren werd over deze procedure gecommuniceerd, werd er op toe gezien dat ze
correct gevolgd wordt en dat initiatiefnemers van projecten, in voorkomend geval, over de nodige Natura
2000-toelating beschikken vooraleer ze een project aanvatten. De inspanningen om te informeren over
de PB en de opvolging van de toepassing wordt ook de komende jaren verder gezet. In het MRP 20202026 wordt gestreefd naar meervoudig ruimtegebruik waardoor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten
zoals offshore windparken in of nabij de Natura 2000-gebieden mogelijk wordt. Door het expliciet
vermelden van de PB in het MRP wordt aangegeven dat deze activiteiten enkel plaats zullen kunnen
vinden indien ze geen verslechtering van de bestaande toestand veroorzaken en ze daarenboven de
realisatie van de IHDs niet in de weg staan. Een goede opvolging en uitvoering van de PB voor dergelijke
projecten zal bijgevolg essentieel zijn om tot een duurzaam gebruik van het marien milieu te komen.
Het volledige proces betreffende de PB en de eventuele voorafgaandelijke screening wordt in figuur 4
schematisch voorgesteld.
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Figuur 4 : Schematische voorstelling Passende Beoordeling (PB)
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Artikel 6 van de habitatrichtlijn vermeldt dat een passende beoordeling moet uitgevoerd worden voor elk
plan of project dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen
kan hebben. Rond de beoordeling van plannen of projecten afzonderlijk is er reeds heel wat expertise
maar de beoordeling van de gezamenlijke effecten van verschillende activiteiten is nog steeds een
uitdaging waarvoor een eenduidige methodiek/aanpak ontbreekt. Met de onderstaande nieuwe
maatregel wordt beoogd hier een antwoord op te bieden en tot een betere beoordeling te komen van
cumulatieve effecten.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 10

Opstellen methodiek cumulatieve effectenbeoordeling
Het opstellen van een standaard-methodiek voor en het uitvoeren van een cumulatieve
effectenbeoordeling van activiteiten die plaatsvinden binnen het BNZ (holistische aanpak)
Cumulatieve effectenbeoordeling wordt gedefinieerd als de procedure voor het identificeren en het
evalueren van de significantie van de gezamenlijke effecten van een veelvoud aan menselijke activiteiten
op het marien ecosysteem (cf. OSPAR definitie) en maakt deel uit van o.a. de milieueffectenrapportage
en de passende beoordeling voor offshore projecten.
Het vaststellen van eventuele cumulatieve effecten is zeer moeilijk voor activiteiten die elk afzonderlijk
een andere, mogelijk niet-kwantificeerbare impact hebben en waarvan 1 op 1 causale verbanden ook niet
altijd duidelijk aan te tonen zijn. Correcte inschatting en begrip van cumulatieve effecten is nochtans
cruciaal voor de implementatie van de ecosysteembenadering bij het beheer van mariene activiteiten. Tot
op heden bestaat er geen duidelijke methodologie voor cumulatieve effectenbeoordeling en deze
maatregel beoogt het uitwerken van een dergelijke methodiek op nationale schaal. Hiervoor zal kennis
verzameld worden over de mogelijke impact van de afzonderlijke activiteiten en zal een impactkaart, die
de intensiteit van de antropogene drukken op het marien milieu op schaal van het BNZ weergeeft,
gemaakt moeten worden. Analoog aan het ontwikkelen van impactkaarten op BNZ-niveau, dienen ook
kwetsbaarheidskaarten geproduceerd te worden om een zicht te krijgen op waar de meest waardevolle
locaties voor bepaalde habitats/soorten zich bevinden en waar de impact van antropogene activiteiten
en hun cumulatieve effecten mogelijks de grootste effecten zullen hebben op het marien systeem.
Gegevens uit de monitorings- en karteringsstudies (bv. update biologische waarderingskaart; kartering
van de grindbedden) kunnen hiertoe bijdragen. Op basis van deze kennis dienen de relevante indicatoren
voor cumulatieve effectenbeoordeling aangeduid worden, waarbij zoveel mogelijk gesteund wordt op de
huidige wetenschappelijke kennis en beschreven methodologieën (zie ook Korpinen, 2015). Op die manier
kan er gestreefd worden naar een eventuele kwantificering van de cumulatieve effecten.
Zodra de methodiek, indicatoren, beoordelingskaders, etc. opgesteld zijn voor het BNZ moet de
methodiek getoetst worden door middel van een test-case om de efficiëntie en de bruikbaarheid ervan
te verifiëren.
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IHDs & BEHEERPLANNEN
BESTAANDE MAATREGEL
Definiëren instandhoudingsdoelstellingen en opmaak beheerplannen voor de mariene beschermde
gebieden
Het opstellen van instandhoudingsdoelstellingen en de daarmee samenhangende maatregelen vormen
een verplichting die voortvloeit uit de Europese regelgeving en die in de Belgische context verankerd en
verduidelijkt wordt via het KB van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanwijzing en het beheer
van de beschermde mariene gebieden. Zoals reeds vermeld werden in 2017 voor het eerst IHDs
aangenomen (MB dd 2 februari 2017) en werden in 2018 de eerste beheerplannen aangenomen
(Belgische Staat, 2018a). Om de voorziene zesjaarlijkse evaluatie van zowel de IHDs als van de
beheerplannen in de toekomst zoveel als mogelijk te kunnen laten samenvallen met de actualisatie van
de GES en het maatregelenprogramma van de kaderrichtlijn Mariene Strategie werden zowel de
bestaande IHDs als de beheerplannen nu reeds herzien.
De herziene IHDs zouden begin 2022 per MB aangenomen worden. De aanname van de voorliggende
beheerplannen is voorzien tegen maart 2022, samen met het maatregelenprogramma KRMS en Natura
2000. In 2024 dienen, in het kader van KRMS, de GES en de milieudoelen opnieuw geactualiseerd te
worden. Samenlopend zullen dan ook de IHDs geëvalueerd en waar nodig aangepast worden.

MONITORING
Monitoring is zeer belangrijk om de staat van instandhouding van de verschillende beschermde habitats
en soorten te kunnen opvolgen, om de resultaten van het gevoerde beleid te kunnen evalueren en om
een adaptief beleid te kunnen voeren. Binnen de maatregelen opgenomen in het maatregelenprogramma
komt monitoring een aantal keren aan bod:
• voorwaarde voor de constructie en exploitatie van windmolenparken,
• voorwaarde voor zandwinning,
• nationale verplichting in het kader van OSPAR,
• opvolging voor de bodembeschermingszones waar bodemberoerende visserij beperkt wordt
• middel om gegevens te verzamelen over de recreatieve visserij.
Monitoring is bovendien een verplicht element in verschillende EU-richtlijnen waaronder zowel de KRW,
KRMS, de Vogel- en de Habitatrichtlijn. Binnen België is de BMM belast met de monitoring in het kader
van deze verschillende richtlijnen. Om te vermijden dat er overlap is tussen verschillende
monitoringsprogramma’s en om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt er
gestreefd naar één monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren. De afstemming van de
IHDs en de milieudoelen voor KRMS moet het gebruik van gemeenschappelijke indicatoren en monitoring
mogelijk maken.
In 2014 werd het ‘Monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren – Kaderrichtlijn Mariene
Strategie – Art 11’ (Belgische Staat, 2014) opgesteld waarbij zo veel mogelijk gebruik werd gemaakt van
bestaande monitoring. In 2020 werd dit monitoringsprogramma herzien waarbij ook aandacht
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geschonken werd aan de monitoringsverplichtingen in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn
Belgische Staat, 2020). De resultaten van het huidige monitoringsprogramma zullen in 2024 gebruikt
worden om de stand van zaken met betrekking tot de herziene IHDs te beoordelen samenlopend met de
actualisatie van de initiële beoordeling. In een parallel proces wordt ook de actualisatie van de goede
milieutoestand en de geformuleerde doelen voorzien en zullen ook de geformuleerde IHDs bekeken en
waar nodig aangepast worden.
Bij het opstellen van het maatregelenprogramma bleek dat het aangewezen is extra in te zetten op de
monitoring van vissen en hiervoor werd een nieuwe maatregel uitgewerkt.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 5b

Uitbreiding monitoringnetwerk vissen (akoestisch taggen)
Uitbreiden van het permanent Belgisch akoestisch telemetrienetwerk voor vissen, zowel door het
plaatsen van extra ontvangers op geschikte locaties als door het taggen van extra soorten en/of
individuen
Sinds 2014 bestaat er in het kader van de Vlaamse bijdrage aan het LifeWatch programma een
hoogtechnologisch sensornetwerk om het habitatgebruik en de migratiepatronen van een aantal
commerciële en niet-commerciële vissoorten te monitoren. Dit gebeurt door het inplanten van een microtag (zender) in individuele vissen en het plaatsen van akoestische ontvangers op een aantal locaties in het
BNZ en langsheen de waterwegen (voor migrerende vissoorten). De zenders kunnen gedetecteerd
worden door de ontvangers die ieder een bereik van 400 m hebben. Zodra individuele vissen door deze
ontvangers worden gedetecteerd, wordt hun aanwezigheid alsook een aantal parameters (snelheid,
richting, etc.) digitaal opgeslagen. Efficiënte datadoorstroming, -analyse en -beheer laat toe om
verspreidings- en migratiepatronen cartografisch voor te stellen.
Het akoestisch telemetrienetwerk in België bestaat momenteel uit 160 permanente ontvangers. Zo’n 800
vissen behorende tot ca. 16 soorten waaronder kabeljauw, paling en zeebaars werden reeds getagd (zie
https://www.lifewatch.be/en/fish-acoustic-receiver-network). Naast migratiepatronen van de vissen
(zoals voor katadrome paling bijvoorbeeld), geven de akoestische telemetriegegevens ook inzicht in de
locatie van belangrijke functionele habitats van de vissoorten in het BNZ (link met maatregel 5a).
Binnen deze maatregel wordt een uitbreiding van het akoestisch telemetrienetwerk beoogd, met onder
meer het toevoegen van ontvangers ter hoogte van het habitatrichtlijngebied ‘Vlakte van de Raan’ gezien
het potentieel belang van dit gebied voor soorten zoals de anadrome fint (Alosa fallax). Bij een aantal
individuen van deze soort werden al zenders ingeplant, maar het aantal kan uitgebreid worden om een
zo goed mogelijk beeld te krijgen over hun verspreiding en migratiepatronen.

COMMUNICATIE & CAPACITY BUILDING
Om tot een correct en breed gedragen Natura 2000-beheer te komen, dient voldoende en gepaste
informatie verspreid te worden over de Natura 2000-gebieden en -soorten alsook over het beleid, de
maatregelen en de juridische vereisten in en rond deze gebieden. Er wordt momenteel al sterk ingezet op
communicatie rond de biodiversiteit, de bescherming van soorten en habitats en het beheer van de
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Natura 2000-gebieden. De voorbije jaren werd de website herzien, werden folders en infographics
opgesteld en werd ingezet op communicatie naar het brede publiek (aanwezigheid aan de kust met de
federal truck, radio 2-campagne rond biodiversiteit in de zomer van 2020, …). Gezien het belang van
communicatie zal hier de komende jaren ook verder op ingezet worden. Daarenboven willen we vanuit
de dienst Marien Milieu ook heel specifiek inzetten op het verhogen van het milieubewustzijn in
maritieme opleidingen en dit door het opnemen van specifieke topics in het lessenplan of door het
organiseren van workshops, trainingen, etc.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 6a

Bevorderen milieubewustzijn bij studenten in maritieme opleidingen
Het bevorderen van kennis en milieubewustzijn in maritieme opleidingen, zodat studenten zich, ook in
hun toekomstige werkomgeving, bewust zijn van de impact van antropogene activiteiten op het
mariene milieu
Deze maatregel bouwt verder op voorgaande initiatieven ondersteund vanuit Dienst Marien Milieu, zoals
de ‘Vissen met Toekomst’ cursus voor studenten van het Maritiem Instituut Mercator in Oostende in
december 2018. Het gegeven dat het beroep van visser behoorlijk veranderd is ten opzichte van vroeger
was de aanzet voor het organiseren van deze cursus. Uit het evaluatierapport blijkt dat deze cursus
positief onthaald werd bij zowel studenten als lesgevers. In uitvoering van deze maatregel zal de opleiding
‘Vissen met toekomst’ opnieuw georganiseerd worden in het Maritiem Instituut Mercator waarbij
gefocust zal worden op het train-the-trainer principe en samenwerking met externen met als doel deze
opleiding in het lessenpakket te verankeren zodat ze elke 2 jaar herhaald kan worden.
Bijkomende lespakketten of trainingen kunnen georganiseerd worden in de toekomst, waarbij in eerste
instantie blijvend kan gefocust worden op de maritieme opleidingen. De leerlingen uit deze opleidingen
zijn namelijk de toekomstige actieve gebruikers van de Belgische mariene wateren. Het belang van
duurzaam gebruik van het marien milieu kan op deze manier al vanop de schoolbanken meegegeven
worden.
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5.2 Beheermaatregelen voor de Vlaamse Banken, SBZ1 & SBZ2
Gezien de overlap tussen het habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’ en de vogelrichtlijngebieden SBZ1
en SBZ2 (figuur 3) worden de maatregelen voor deze gebieden samen beschreven. In tabellen 3 en 4 werd
reeds een koppeling gemaakt tussen de vooropgestelde IHDs en de maatregelen. Hieronder worden de
maatregelen gegroepeerd en besproken per activiteit.

UITBREIDING KENNIS
Een goede bescherming van het gebied is enkel mogelijk indien er voldoende kennis voor handen is die
als basis kan dienen voor het uitwerken van gepaste en efficiënte maatregelen. In het
maatregelenprogramma zijn dan ook verschillende maatregelen opgenomen die gericht zijn op het
uitbreiden van de bestaande kennis.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 5a

Kennisuitbreiding functionele habitats vissen
In kaart brengen van de belangrijkste functionele habitats voor zowel commerciële als niet-commerciële
vissoorten, met het oog op kennisuitbreiding omtrent hun paai-, kraam- en foerageergebieden.
Om gerichte maatregelen te kunnen nemen ter bescherming van populaties van vissen (zowel
commerciële als niet-commerciële), is het van belang te weten waar deze vissen zich ophouden doorheen
hun levenscyclus en waar de belangrijkste functionele gebieden gelegen zijn. Het is algemeen geweten
dat heel wat vissoorten paaien en hun juvenielen grootbrengen in ondiepere kustwateren waar ook heel
wat menselijke activiteiten voorkomen (o.a. recreatie, kustvisserij, etc.). Andere soorten zoals haaien en
roggen gebruiken dan weer het harde substraat van de grindbedden voor eiafzetting. Om populaties op
langere termijn gezond te houden, is het van belang kennis te hebben over het voorkomen van deze
functionele habitats. In het kader van het GEOVIS-project (ILVO – 2017 tot 2019) werd reeds informatie
verzameld betreffende de Belgische visgronden wat resulteerde in onder meer kaarten met aanduiding
van de belangrijkste paai- en kraamkamers van bepaalde vissoorten (o.a. schol, tong) in het BNZ. Dit kan
een goede startbasis zijn voor een uitbreiding naar andere soorten (ook niet-commerciële soorten zoals
fint – zie ook maatregel 5e) en voor de verfijning van de ruimtelijke resolutie (meer detaillocaties van
paaigronden – nu veelal ruwe dimensionering).
Bovenstaande maatregel waarbij extra kennis verzameld wordt omtrent deze functionele habitats is
bijgevolg essentieel om in de toekomst gepaste maatregelen te kunnen nemen om de functionele habitats
ook effectief te beschermen en te herstellen en om IHD 2 en IHD 9.5 te kunnen realiseren. IHD 2 stelt dat
de ondiepe zandbanken binnen de Vlaamse banken hun functie als paai- en kraamkamergebied minstens
behouden . IHD 9.5 voorziet dan weer het herstel van de grindbedden als paaiplaats voor haring en als
plaats voor ei-afzetting door haaien en roggen.
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NIEUWE MAATREGEL

Fiche 2a

Kartering grindbedden binnen BNZ
In kaart brengen van het ruimtelijk voorkomen van grindbedden binnen het BNZ als basis voor het
aanduiden van waardevolle habitatlocaties waar mogelijks meer actieve maatregelen ter behoud en/of
herstel van grindbedden kunnen genomen worden.
Grindbedden worden als te beschermen habitat beschouwd binnen de Vlaamse Banken en kunnen een
rijke fauna herbergen. In het BNZ en ook binnen de Vlaamse Banken zijn de grindbedden sterk
gedegradeerd waarbij de geassocieerde fauna verarmd is ten gevolge van allerlei antropogene
activiteiten. De staat van instandhouding werd bijgevolg ook als zeer ongunstig beoordeeld waardoor
bescherming en herstel van dit habitattype noodzakelijk is. Naar aanleiding van bepaalde activiteiten (o.a.
de ontwikkeling van nieuwe windmolenparken) werd het voorkomen van de grindbedden in bepaalde
gebieden gekarteerd maar uitbreiding van deze kartering naar andere relevante delen van het BNZ is
wenselijk. In eerste instantie kan een grove screening gebeuren om de gebieden met het meeste
potentieel in kaart te brengen. Een detailkartering van deze potentieel meest waardevolle gebieden
behoort dan tot de verdere mogelijkheden.
. NIEUWE MAATREGEL

Fiche 2b

Onderzoek naar impact elektromagnetische velden op grindbedden en geassocieerde fauna
Vanuit het voorzorgsprincipe onderzoek uitvoeren naar mogelijke effecten van elektromagnetische
velden (EMV) op grindbedden en geassocieerde soorten binnen het BNZ.
Het MRP 2020-2026 voorziet een nieuwe zone voor hernieuwbare energie die deels overlapt met het
Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’. Gezien nieuw aan te leggen kabels zoveel als mogelijk gebundeld
moeten worden in de voorziene kabelcorridors (MRP 2020-2026) kan er ter hoogte van deze corridors
mogelijks een groter en sterker elektromagnetisch veld ontstaan. Een groot aantal zeedieren zou gevoelig
zijn voor de elektromagnetische velden rond kabels maar wetenschappelijke kennis over de mogelijke
impact op de benthische habitats en soorten is nog heel beperkt waardoor verder onderzoek aangewezen
is. Dit onderzoek dient ook na te gaan of er mitigerende maatregelen voorgesteld moeten/kunnen worden
voor bepaalde activiteiten.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 1b

Exploratie naar de aanduiding van een marien reservaat op zee
Met deze maatregel wordt er gekeken naar mogelijkheden en draagvlak voor de aanduiding van een
marien reservaat in het BNZ.
Deze maatregel bekijkt de mogelijkheden rond een toekomstige aanduiding van een gebied op zee waar
alle antropogene drukken uitgesloten worden en waar de aanwezige habitats zich vervolgens kunnen
herstellen. Gezien het BNZ gekenmerkt wordt door een groot aantal gebruikers binnen een relatief
beperkte oppervlakte zal het aanduiden van een dergelijk gebied heel wat voorbereidend werk vereisen.
In een eerste stap kan er ingezet worden op het afstemmen naar de mogelijkheden met de verschillende
sectoren, kennisinstellingen, beleidsmakers, etc. waarbij er vooral gepeild wordt naar draagvlak onder de
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verschillende belanghebbenden. Nadien kan er bekeken worden welke mogelijke locaties zijn waarbij het
belangrijk is om te vertrekken van de bestaande kennis (o.a. resultaten van wetenschappelijke monitoring
en studies).

BESTAANDE VERBODSBEPALINGEN
Bij het aanwijzen van de mariene beschermde gebieden in 2005 werden een aantal verbodsbepalingen
aangenomen (KB van 14 oktober 2005). In het MRP 2020-2026 werd de formulering van de bepalingen c
en d gewijzigd maar het uitganspunt blijft hetzelfde: enkel indien significante effecten kunnen uitgesloten
worden op basis van een passende beoordeling kunnen de activiteiten doorgaan.
BESTAANDE MAATREGEL
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 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 voor zover ze aan deze procedure onderworpen zijn.

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.

BAGGEREN, STORTEN VAN BAGGERSPECIE EN ZANDWINNING
In het MRP2020-2026 worden zowel voor het storten van baggerspecie en inerte materialen als voor
zandwinning gebieden afgebakend (zie figuur 5).
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Figuur 5 baggerstortlocaties, zones voor mariene aggregaatextractie en Natura 2000-gebieden (Bron:
MRP 2020-2026)
Voor deze activiteiten zijn er een aantal bestaande maatregelen van toepassing:
BESTAANDE MAATREGELEN
Voorwaarden en beperkingen storten baggerspecie:
a.

Zonering: Afbakening van zones voor storten baggerspecie

b.

De in zee te storten baggerspecie dient te voldoen aan sedimentkwaliteitscriteria (SQC’s)

Voorwaarden en beperkingen zandwinning:
a.

Zonering: Afbakening van zones voor extractieactiviteiten

b.

Periodieke sluiting van zones

c.

Voorwaarde vergunning: toegekende maximale ontginningsvolumes

d.

Voorwaarden vergunning: jaarlijkse vergoeding voor monitoringsactiviteiten (afhankelijk van het gewonnen
volume en de sedimentsoort (zand/grind/zand uit zone 3))

e.

Monitoring en inspectie

Maatregelen uit het Marien Ruimtelijk Plan
c. Herziening ontginningsvolumes adhv nieuw referentieniveau voor zandwinning

Het MRP 2020-2026 voorziet niet langer in een jaarlijkse vermindering met 1% van het ontginbaar volume
binnen de Vlaamse Banken (ontginningszone 2) en bovendien werd ook afgestapt van de maximale
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ontginningsdiepte van 5 m. Er werd immers geoordeeld dat het voor het milieu beter is om te werken met
een nieuw referentieniveau waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria:
• het behoud van de aard van de sedimenten om de integriteit van de zeebodem zo goed mogelijk
te behouden;
• het behoud van de structuur van de zandbanken, uitgaande van hun rol in de bescherming van de
Belgische Kust;
• het maximaal gebruik van het beschikbare zand in de mobiele structuren zoals zandgolven;
• een beperking van de impact op de hydrodynamische condities.
Sinds 2021 geldt het nieuw referentieniveau als ontginningslimiet. Gebieden waarvoor de
ontginningslimiet overschreden is worden gesloten. De afbakening van deze gebieden wordt jaarlijks
aangepast aan de actuele situatie.
Uit de actualisatie van de initiële beoordeling (Belgische Staat, 2018b) blijkt dat baggeren, het storten van
baggerspecie en mariene aggregaatextractie in belangrijke mate bijdragen aan de fysieke verstoring van
de zeebodem en de turbiditeit van de waterkolom. Er wordt verwacht dat het belang van het storten van
baggerspecie en zandwinning in het BNZ in de nabije toekomst nog verder zal toenemen gezien het
noodzakelijke onderhoud van de vaargeulen en de toenemende vraag naar zand (voor industrie en
bouwtoepassingen en voor kustverdediging). Eén van de mogelijke gevolgen van zowel baggeren, het
storten van baggerspecie als van mariene aggregaatextractie is een lokale, en veelal tijdelijke, verhoging
van de turbiditeit (werken met sleephopperzuigers). Naast deze verhoging van de turbiditeit kunnen er
ook indirecte effecten optreden ter hoogte van kwetsbare habitats. Zo kunnen de fijne sedimentpartikels
die vrijkomen tot wel 10 km ver getransporteerd worden door de stromingen en op die manier als een
turbiditeitspluim sedimenteren buiten de in het MRP afgebakende zones voor deze activiteiten (Van
Lancker et al. 2014, Van Lancker et al. 2015). Dergelijk passief transport en sedimentatie van de fijne
fractie kan mogelijks effecten veroorzaken op de kwetsbare grindbedden binnen het
habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’. Hierover bestaat nog geen éénduidigheid, maar aanrijking met
fijne fractie ter hoogte van de grindbedden werd waargenomen en vormt een potentiële bedreiging.
Vanuit het voorzorgsprincipe is het dus aangewezen om ervoor te zorgen dat de turbiditeit die
veroorzaakt wordt tijdens bagger- en extractieactiviteiten zo laag mogelijk is ongeacht de leemten in
kennis met betrekking tot het direct oorzakelijk verband tussen deze activiteiten en aanrijking met fijn
materiaal ter hoogte van kwetsbare grindbedden. Daarom worden in het maatregelenprogramma twee
nieuwe maatregelen voorzien.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 9f

Onderzoek naar reductie turbiditeit bij baggeren/zandwinning
Onderzoek naar de mogelijkheden om turbiditeit tijdens het baggeren en zandextractieactiviteiten op
het BNZ te reduceren
Deze maatregel voorziet in verder onderzoek en kwantificering van de hoeveelheid gesuspendeerd
materiaal dat vrijkomt tijdens de bagger- en extractieactiviteiten om de verhoging in turbiditeit en het
risico op passieve sedimentpluimen verder in kaart te brengen. Pas wanneer dit onderzoek meer inzicht
levert over oorzakelijke verbanden kunnen gerichte acties of mitigerende maatregelen worden
voorgesteld of opgelegd worden. Ondanks de leemte in kennis kan er binnen deze maatregel ook reeds
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gewerkt worden aan maatregelen om de turbiditeit gegenereerd tijdens de activiteiten zoveel mogelijk te
beperken. Zo zou bekeken kunnen worden of overvloei vermeden kan worden in bepaalde gebieden om
zones van groot ecologisch belang (o.a. de grindbedden) te ontzien van sedimentatie ten gevolge van
passieve turbiditeitspluimen. Een andere mogelijke maatregel die verder bekeken moet worden is het
beperken van extractieactiviteiten dicht bij kwetsbare gebieden tot de momenten waarop de dominante
reststroming het fijne sediment weg voert van de kwetsbare gebieden.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 9g

Onderzoek naar milieuvriendelijkere baggerbenaderingen
Onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van milieuvriendelijkere baggerbenaderingen door
bilateraal overleg met de betrokken sectoren
Bij deze maatregel ligt de focus niet enkel op turbiditeit en sedimentpluimen maar tevens op andere
aspecten van bagger- en extractieactiviteiten met een mogelijke milieu impact. Deze maatregel voorziet
in eerste instantie bilateraal overleg waarbij kan afgetoetst worden in hoeverre er een draagvlak bestaat
voor milieuvriendelijkere baggerbenaderingen. Het is belangrijk dat de mogelijkheden kritisch worden
bestudeerd wat betreft hun efficiëntie met betrekking tot het beschermen van het marien milieu (is het
wenselijk qua milieu impact), hun uitvoering (is het technisch haalbaar) en hun kostenplaatje (is het
economisch haalbaar). Indien opportuun kunnen dergelijke mogelijkheden opgelegd worden in de
vergunningsvoorwaarden.

VISSERIJ
De visserij is een activiteit met een belangrijke fysieke impact op de bodem en de aanwezige habitats
binnen het BNZ. Daarom werd er bij het opstellen van het MRP 2014-2020 gestreefd naar een
vermindering van de bodemberoering en de implementatie van effectieve beschermingsmaatregelen
binnen de mariene beschermde gebieden. Bodemberoerende sportvisserij werd verboden in het hele
gebied van de Vlaamse banken (uitzonderingen: kruien en garnaalvisserij zoals vermeld in art 15 §2) en 4
zones werden afgebakend waarbinnen maatregelen voorzien werden om enerzijds alternatieve,
duurzame visserij te stimuleren en anderzijds het milieu beter te beschermen en toe te laten dat de
aanwezige habitats zich herstellen.
Gezien deze maatregelen betrekking hebben tot visserij vallen ze onder het GVB en dienen ze door de EC
bekrachtigd te worden door middel van een Delegated Act vooraleer ze effectief van kracht worden voor
alle betrokken lidstaten. De procedure vereist voor het bekrachtigen van deze maatregelen liep in juni
2018 echter vast doordat het voorstel niet goedgekeurd raakte door het Europees Parlement.
Als alternatief werden in het MRP 2020-2026 3 zoekzones aangeduid waarbinnen de minister gebieden
met voorschriften qua visserijtechnieken kan aanduiden om de bodemintegriteit te behouden (figuur 6).
Het verbod op bodemberoerende sportvisserij in het gehele gebied van de Vlaamse Banken
(uitzonderingen: kruien en garnaalvisserij zoals vermeld in Art 15 van het MRP) bleef behouden .
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BESTAANDE MAATREGELEN
Maatregelen uit het Marien Ruimtelijk Plan
e. Aanduiding van 3 zoekzones voor het instellen van ruimtelijke voorschriften qua visserijtechnieken + verbod
recreatieve bodemberoerende visserij binnen het habitatrichtlijngebied Vlaamse Banken

Figuur 6: Zoekzones bestemd voor het onderzoek naar de mogelijkheid tot het instellen van ruimtelijke
voorschriften qua visserijtechnieken (blauw gearceerd) en Natura 2000-gebieden (groen omlijnd)(Bron:
MRP 2020-2026)

Het MPR 2020-2026 biedt dus de mogelijkheid om visserijbeperkende maatregelen in te voeren binnen
de 3 zoekzones maar hiervoor dient een concreet voorstel uitgewerkt te worden dat aan de bekrachtiging
van de EC onderworpen moet worden vooraleer het in werking kan treden.
Hiervoor wordt een nieuwe maatregel voorgesteld die voorziet in het effectief afbakenen van één of
meerdere zones waar bodemberoerende activiteiten zullen worden gereguleerd, en mogelijks zelfs
uitgesloten, teneinde de bodemintegriteit en de bijhorende habitats te beschermen. Van de drie
zoekzones voorzien in het MRP zijn er twee in het Natura 2000-gebied Vlaamse Banken gelegen en is er
ook één zone, in het noordwesten van het BNZ, die buiten het natuurbeschermingsgebied valt. Deze zone
werd opgenomen omdat er bij recent onderzoek eveneens waardevolle grindbedden werden
waargenomen.
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NIEUWE MAATREGEL

Fiche 1a

Afbakening van bodembeschermingszone(s)x
Het afbakenen en instellen van bodembeschermingszones binnen de zoekzones vastgelegd in het MRP
2020-2026 (bepalingen in Art 6.1 en 6.2).
Binnen deze maatregel wordt het ontwikkelen van bodembeschermende maatregelen heropgestart om
tot een nieuw voorstel van bodembeschermingszones te komen binnen de 3 zoekzones. Om een grondige
wetenschappelijke basis te hebben wordt een studie uitgevoerd die de volgende deelacties omvat:
1) Een update van de biologische waarderingskaart (Derous et al., 2007) voor de benthische
gemeenschappen zodat de meest waardevolle gebieden gekend zijn en dit in rekening gebracht
kan worden bij de keuze van locatie
2) Een grondige analyse (op basis van VMS data en logboekgegevens) van de huidige
visserijactiviteiten in het BNZ (data van 2013-2019). Hierbij zal ook de relatieve impact van de
verschillende visserijtechnieken op de bodemintegriteit en op de habitats en soorten vermeld in
de Habitatrichtlijn in kaart worden gebracht.
3) Een risicoanalyse, waarbij de biologische waarderingskaart en de visserijdata samen worden
gelegd om na te gaan op welke locaties potentiële visserijbeperkende maatregelen het meest
kunnen bijdragen tot de bescherming van de benthische habitats- en soorten en dit met een zo
klein mogelijke impact op de visserijsector (MARXAN-tool; Ball et al., 2009).
De resultaten van de bovenstaande wetenschappelijke studies zullen de basis vormen voor de keuze van
de exacte locaties, dimensies en de beperkingen die er zullen gelden. Vertrekkende van het studierapport
zal een dossier opgesteld worden zoals vereist voor het bekrachtigen van de maatregelen onder het GVB;
hierin zullen ook monitoring en controle van de voorgestelde maatregelen aan bod komen.
Met het invoeren van bodembeschermingszones zullen ook locaties ontstaan met gunstige
randvoorwaarden om grindbedden te herstellen (maatregel 2d) en de geassocieerde langlevende fauna
terug te laten ontwikkelen. Door de afwezigheid van bodemberoering krijgen ook andere habitattypes
(bv. de Lanice conchilega-aggregaties en geassocieerde fauna) de kans om zich op een natuurlijke manier
te herstellen (maatregel 1c). Gezien het belang van deze maatregel voor het behalen van de IHDs voor
zowel zandbanken, Lanice-aggregaties en grindbedden binnen de Vlaamse Banken wordt deze als
prioritair beschouwd.
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WINDMOLENPARKEN
In het eerste KRMS-maatregelenprogramma zijn een aantal maatregelen opgenomen die verband houden
met offshore windparken. Bij de opmaak van de eerste beheerplannen waren deze maatregelen niet
relevant voor het Natura 2000-beheer gezien toen enkel in het oostelijk deel van het BNZ een zone voor
hernieuwbare energie afgebakend werd. In het nieuwe MRP 2020-2026 is er een tweede zone voor
hernieuwbare energie afgebakend, de Princes Elisabeth-zone, die gedeeltelijk overlapt met het
habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse banken’ (figuur 7). Bijgevolg worden enkele van de bestaande KRMSmaatregelen eveneens van belang voor het beheer van de Vlaamse Banken.

Figuur 7: Zones voor hernieuwbare energie en Natura 2000-gebieden (Bron: MRP 2020-2026)7

BESTAANDE MAATREGELEN
Voorwaarden en beperkingen windparken en kabels
a. Zonering: Afbakening van zones voorbestemd voor het inplanten van windparken
h. Monitoring tijdens constructie en exploitatie (introductie harde substraten, onderwatergeluid, benthos…)

Voor alle windparken binnen het BNZ is de monitoring van de milieueffecten (fysische, biologische) en
opvolging van de socio-economische aspecten een verplichting die wordt opgenomen in de vergunning
en die gecoördineerd wordt door het BMM.
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Zoals het MRP 2020-2026 ook vermeldt zullen nieuwe offshore windparken enkel kunnen aangelegd
kunnen worden na de toekenning van een Natura 2000-toelating. Voor deze projecten moet bijgevolg een
passende beoordeling opgesteld worden. Negatieve effecten zullen zo veel mogelijk vermeden moeten
worden en waar nodig zullen mitigerende en eventueel zelfs compenserende maatregelen voorzien
moeten worden.
Om negatieve effecten uit te sluiten en opportuniteiten voor het versterken van de aanwezige
biodiversiteit en het herstel van de aanwezige habitats zo goed mogelijk te benutten worden een aantal
nieuwe maatregelen opgenomen in het maatregelenprogramma.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 2c

Vermijden grindbedden bij aanleg kabels nieuwe windparken
Kwetsbare habitats zoals grindbedden actief vermijden bij het aanleggen van onderzeese kabels met als
doel negatieve effecten ten gevolge van elektromagnetische velden van de kabels te mitigeren
Vanuit het voorzorgsprincipe is het aangewezen kwetsbare en functioneel belangrijke habitats zoals
grindbedden te vermijden bij het aanleggen van de kabels. Om hieraan te kunnen voldoen is er nood aan
kennis omtrent het ruimtelijk voorkomen van de kwetsbare habitats (zie maatregel 2a kartering
grindbedden).Deze maatregel voorziet dat er in de vergunningen aanbevelingen/gebruiksvoorwaarden
opgenomen worden die bepalen dat grindbedden actief moeten vermeden worden tijdens de aanleg van
nieuwe kabels en dit om de mogelijke impact van elektromagnetische velden op de grindbedden en op
de geassocieerde soorten zo laag mogelijk te houden.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 9a

Nature inclusive design (NID) bij offshore constructies
Creatie van schuil-, paai- en rustmogelijkheden voor vissen en inktvissen bij de aanleg van nieuwe
offshore constructies (o.a. windparken) door:
•
•

Het ondersteunen van onderzoek naar mogelijkheden & effectiviteit NID
Het stimuleren/verplichten van NID bij de ontwikkeling van projecten en dit eventueel als
vergunningsvoorwaarde opnemen

Bij de aanleg van nieuwe offshore constructies, zoals funderingen van windturbines en andere platformen,
kan er gebruik gemaakt worden van NID met als doel de mariene biodiversiteit extra te ondersteunen.
Hierbij wordt er gedacht aan het gebruik van structuurrijk materiaal voorzien van bepaalde habitatkarakteristieken, gaten, … waardoor vissen en inktvissen er extra voedings-, paai-, schuil- en
rustmogelijkheden vinden. Binnen het BNZ kan NID mogelijkheden bieden voor onder andere haring,
kabeljauw, zeebaars, kleinere vissoorten, inktvissen, kreeftachtigen, etc.
Naast positieve effecten op vissoorten kan NID ook positieve effecten hebben op andere (benthische)
fauna. Hierbij wordt dan voornamelijk gedacht aan soorten die zich vasthechten op harde substraten
(zogenaamde epifauna) zoals mosselen, oesters, anemonen, zeepokken, mosdiertjes, etc. Indien NID
tevens voorziet in substraat dat dienst doet als groei- en verankeringsplaats voor epifauna kan de
soortenrijkdom in de nabijheid van de constructie verhogen.
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Het opstellen van een reeks pilootprojecten binnen het BNZ, met een combinatie van verschillende
designs inclusief verschillende types materiaal kan de nodige kennis verschaffen over hoe de meeste
baten met betrekking tot natuurwaarde kan gerealiseerd worden. Hieronder wordt een overzicht gegeven
van mogelijke opties voor NID (gebaseerd op Lengkeek et al., 2017):
•
Erosiebescherming/breuksteen-stortingen rond funderingen van windturbines en andere
offshore constructies zo inrichten dat er gaten en kieren van verschillende grootte ontstaan
waartussen vissen en andere dieren kunnen schuilen.
•
Grote structuren met gaten in het project integreren (vb. betonblokken voorzien van gaten,
biodegradeerbare riffen, 3D-geprinte riffen, …)
•
Kleinere structuren die meer habitatcomplexiteit bieden voorzien (vb. steenpakketten
omgeven door netten) of die het natuurlijk substraat zoveel mogelijk nabootsen (vb. los
schelpenmateriaal, schelpen in zakken, biocomposieten, …)
Met deze maatregel willen we dus onderzoek naar NIDs ondersteunen en versterken. Op basis van de
beschikbare kennis en ervaring kunnen eventueel verplichtingen tot het gebruik van NID opgenomen
worden in toekomstige vergunningen.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 9b

Optimalisatie aanvaarroutes offshore infrastructuur
Optimalisatie aanvaarroutes werkzaamheden/onderhoud bij de bouw van nieuwe windparken of
andere offshore infrastructuur in functie van het vermijden van de meest kwetsbare gebieden zoals
grindbedden.
Deze maatregel leunt sterk aan bij maatregel 2c omtrent het vermijden van grindbedden bij de aanleg van
nieuwe kabels offshore. Daar lag de focus echter op de mogelijke impact van elektromagnetische velden
afkomstig van de kabels, terwijl deze maatregel gericht is op de impact van de scheepsbewegingen
noodzakelijk voor de aanleg en het onderhoud van offshore infrastructuur. De vele scheepsbewegingen
leiden tot een verhoging van het continu omgevingsgeluid onder water en kunnen ook verstoring van de
zeebodem veroorzaken ten gevolge van het ankeren van schepen tijdens de werkzaamheden. Het
optimaliseren van de aanvaarroutes naar de (nieuw te bouwen) infrastructuur dient deze negatieve
effecten zo veel als mogelijk te beperken.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 9c

Analyse voor een ‘decommissioning’ strategie voor oude windparken/offshore installaties
Analyse voor het ontwikkelen van een ‘decommissioning’ strategie voor oude en uit gebruik geraakte
windparken en/of andere offshore installaties
Deze maatregel heeft als doel de mogelijkheden voor ontmanteling te analyseren om te komen tot een
gedetailleerde en/of gemotiveerde ‘decommissioning strategy’ waarin eenduidige aanbevelingen
opgenomen zijn.
Voor de offshore windsector in het BNZ werd het proces van ontmanteling tot hiertoe niet in detail
beschreven en de toegekende vergunningen vereisen meestal ‘herstel van de oorspronkelijke toestand’.
Dit laat weinig opties aan de vergunningshouder behalve het volledig verwijderen van installaties én een
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volledig herstel van de oorspronkelijke abiotische omgeving. Hierbij kan de vraag gesteld worden in
hoeverre die toestand nog kan hersteld worden en of dit ook wenselijk is. Door de uitsluiting van
activiteiten zoals visserij kunnen habitats en soorten zich hersteld hebben binnen de windmolenparken
gedurende de operationele fase. Om een goede milieutoestand te bereiken met gezonde habitats en
soorten is het bijgevolg noodzakelijk te kijken naar de toestand net voor de decomissionig bij het
uitwerken van voorwaarden voor de decomissioning.
Ook voor de toekomstige offshore windparken in en nabij de Vlaamse Banken is er nood aan een visie en
een mogelijke strategie omtrent ontmanteling. Binnen deze windparken zal immers gezocht worden naar
mogelijkheden om de natuur te versteken door gebruik te maken van NID en maatregelen rond
natuurherstel. Het lijkt bijgevolg van belang in toekomstige milieuvergunningen concretere
aanbevelingen te voorzien betreffende de ontmanteling. Deze aanbevelingen dienen ervoor te zorgen dat
de gerealiseerde natuurwaarden maximaal behouden blijven.

HERSTELMAATREGELEN
Binnen het habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’ kunnen schelpkokerwormen zowel in de zandbanken
als in de grindbedden biogene riffen vormen (habitattype 1170).
Binnen de zandbanken, in ondiep water dichtbij de kust, komen aggregaties van Lanice conchilega voor.
Door samen te klitten vormen deze schelpkokerwormen hun eigen micro-habitat waarbij ze de
biogeochemische en fysische eigenschappen van het sediment zodanig veranderen dat de omgeving
interessant wordt voor andere soorten. De voorgestelde IHDs voorzien dat de autonome ontwikkeling van
Lanice conchilega-aggregaties niet verhinderd wordt (IHD7). Dit houdt in dat de 3D-structuren gevormd
door Lanice conchilega behouden blijven evenals de dichtheden van de aanwezige geassocieerde soorten
(o.a. Eumida sanguinea, Pariambus typicus, Microprotopus maculatus en Phyllodoce spp.)..
Binnen de grindbedden wordt er een andere schelpkokerworm Sabellaria spinulosa aangetroffen die
eveneens riffen kan vormen als ze daar de kans toe krijgt. Deze Sabellaria-riffen maken deel uit van de
natuurlijke bentische gemeenschappen in de grindbedden en worden bijgevolg vermeld in IHD 9.4 die een
toename van het aantal en de omvang van zandkokerworm (Sabellaria spinulosa) riffen en van clusters
van driekantige kalkkokerwormen (Pomatoceros (Spirobranchus) triqueter) vooropstelt.
Om dit te bereiken wordt een nieuwe maatregel opgenomen met betrekking tot passief herstel en de
opvolging van deze riffen en de geassocieerde fauna
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 1c

Passief herstel en opvolging van biogene riffen & geassocieerde fauna
Natuurlijk herstel van biogene riffen (i.e. Lanice en Sabellaria spp.) toelaten en opvolgen in zones waar
bodemberoering ontbreekt. Hierdoor worden extra habitatmogelijkheden gecreëerd voor geassocieerde
gemeenschappen en wordt een toename in biodiversiteit bevorderd.
De concrete doelstellingen zijn:
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•

Het herstel van Lanice conchilega-aggregaties tot een mature ecosysteemcomponent, waarbij
de geassocieerde fauna bestaat uit kenmerkende, langlevende soorten en waarbij de functie
van de aggregaties als kraamkamer voor onder andere tong gewaarborgd blijft.

•

Herstel van mature Sabellaria-riffen door het creëren van gunstige voorwaarden zodat
natuurlijke processen zich kunnen herstellen en de omvang van de huidige Sabellaria
aggregaties vergroot worden. De fysieke structuur van mature Sabellaria riffen herstelt zich,
samen met de typische, langlevende soortenassemblages die hiermee geassocieerd zijn.

Deze maatregel streeft naar een natuurlijk herstel van rijke biogene riffen en hun geassocieerde
(doorgaans langlevende) soorten door het instellen en opvolgen van de noodzakelijke randvoorwaarden.
Deze moeten ervoor zorgen dat de bodem relatief onverstoord blijft en dat er geen activiteiten
plaatsvinden zoals zandwinning, baggeren of visserij. Het afbakenen en instellen van
bodembeschermingszones (zie maatregel 1a) kan mogelijkheden bieden voor natuurlijk herstel van de
Lanice en Sabellaria-aggregaties en de kwetsbare geassocieerde fauna. Om de omvang van het natuurlijk
herstel te kennen en tot een goed beheer te komen is het belangrijk om opvolging te voorzien van deze
aggregaties en van de geassocieerde fauna na de uitsluiting van bodemberoerende activiteiten. In eerste
instantie wordt voor deze biogene riffen ingezet op passief herstel door het wegnemen van de
belangrijkste drukken en op het vergaren van informatie over natuurlijk herstel. Op basis van de
verzamelde informatie kunnen vervolgens eventueel milieu bevorderende maatregelen genomen worden
indien dit nodig zou blijken.
Naast de biogene riffen vormen ook de grindbedden een belangrijk habitat binnen de Vlaamse Banken.
Ze worden algemeen erkend als gebieden met een bijzondere ecologische waarde en herbergen een rijke
fauna en flora die voor het BNZ voor het eerst beschreven werd door Gustave Gilson. Door het
verwijderen van grind in het verleden en door de voortdurende visserijdruk is een deel van de
grindbedden gedegradeerd en is de oorspronkelijke fauna sterk verarmd. Een tiental jaar geleden werden
er echter een aantal relict zones ontdekt waar nog typische soorten aanwezig zijn. Deze relict zones
bevestigen een mogelijk herstel van de typische fauna van grindbedden binnen het BNZ. Op basis van
deze gegevens werd in het kader van het eerste KRMS-maatregelprogramma de nood erkend om de
grindbedden extra te beschermen en indien mogelijk zelfs te herstellen. Hiervoor werden 2 maatregelen
opgenomen die ook in de beheerplannen werden overgenomen namelijk het verbod op weghalen van
stenen/grind en een test naar het mogelijke fysiek herstel van grindbedden door het storten van grind.
Het verbod op weghalen van stenen / grind in de Vlaamse Banken werd opgenomen in het eerste MRP en
is overgenomen in het MRP 2020-2026. Om de test naar het herstel van grindbedden te kunnen uitvoeren
is het noodzakelijk dat deze testzone kan afgesloten worden van bodemberoerende visserij. Door het
vastlopen van de Europese procedure voor de afbakening van de 4 bodembeschermingszones (MRP 20142020) konden er geen zones gevrijwaard worden van bodemberoerende visserij en was het onmogelijk
het voorziene herstelexperiment te realiseren.
Gezien het belang en de kwetsbaarheid van de grindbedden en de daarmee geassocieerde
gemeenschappen (vb. hard-substraat fauna, langlevende soorten), is het beschermen en restaureren van
dit habitattype noodzakelijk om de IHDs vastgesteld voor de grindbedden (habitattype 1170) te kunnen
realiseren. Bijgevolg wordt actief herstel van een grindbed opgenomen in het maatregelenprogramma
Natura 2000 – KRMS.
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NIEUWE MAATREGEL

Fiche 2d

Actief herstel van grindbedden
Duurzaam herstel van gezonde grindbedden en de daarmee samenhangende langlevende fauna:
•

•

Het ecosysteem ter hoogte van de grindbedden bereikt een mature staat, waarbij de
pioniersgemeenschappen vervangen worden door een gemeenschap met langlevende, traag
groeiende soorten en habitat structurerende soorten.
Herstel van de functie van grindbedden als paaiplaats en kraamkamer voor verschillende
vissoorten

Binnen deze maatregel worden verschillende tussendoelstellingen naar voor geschoven:
1. Druk door bodemberoerende activiteiten op grindbedden substantieel verminderen > passief
herstel
2. Vergroten van de kennis omtrent restanten van grindbedden en omtrent potentiële
herstelmaatregelen
3. Herstel van de grindbedden en de daarmee samenhangende langlevende fauna > actief herstel
4. Sensibilisering van stakeholders en het bredere publiek omtrent het belang van gezonde
grindbedden.
Gezien het belang van het actief en passief herstel van de aanwezige habitats in het BNZ werkt de dienst
Marien Milieu een nota uit omtrent natuurherstel waarin voor elk habitat tussendoelstellingen
beschreven worden en ook concrete acties uitgewerkt worden om deze te realiseren. Zo wordt onder
tussendoelstelling 2 ook de uitvoering van een test naar grindbedherstel opgenomen waarbij min 1 ha
(100 x 100 m) grindbed aangelegd wordt binnen Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’.
Naast actief herstel van de grindbedden zal er ook gewerkt worden aan een mogelijke clean-up van
grindbedden.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 2e

Gerichte clean-up actie grindbedden
Schoonmaak van grindbedden met als doel het herstel van geassocieerde gemeenschappen en
functionele relaties (paai-kraamkamer, schuilplaats, etc.)
In het verleden werden er in het BNZ, in het kader van de bestrijding van marien zwerfvuil, al
scheepswrakken schoongemaakt met behulp van duikers. Naar analogie met deze clean-up acties wordt
er gedacht aan mogelijke clean-up acties ter hoogte van kwetsbare habitats zoals de grindbedden of
gebieden waarvan geweten is dat zij dienst doen als paai- of kraamgebied. Als eerste stap binnen deze
maatregel zullen sectoren (visserij, scheepvaart, baggerwerken, offshore energie) bevraagd worden over
hun kennis met betrekking tot accumulatiepunten van netten en ander marien zwerfvuil binnen het BNZ
om zo eventuele accumulatiepunten in kaart te brengen. Eventuele concrete opruimacties kunnen
vervolgens uitgewerkt worden en dienen zich op mogelijke accumulatiepunten toe te spitsen voor een
maximale efficiëntie.
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Samen met het herstel van grindbedden wordt er ook gewerkt aan oesterbankherstel. De grindbedden
kunnen immers geschikt substraat vormen voor de Europese platte oester (Ostrea edulis) (zie ook De
Mesel et al., 2018)
Tot ruim een eeuw geleden vormden banken van de platte oester een belangrijk habitat binnen de
Noordzee maar door toenemende visserijdruk en de opmars van een dodelijke parasiet zijn deze volledig
verdwenen uit het BNZ (VLIZ Alien Species Consortium, 2020). Mature oesterbanken vormen een 3Dstructuur (oesterbedden of -riffen) die bestaat uit levende oesters, lege oesterschelpen en allerlei
geassocieerde soorten die er voedsel, schuilplaats, vasthechtingssubstraat of geschikte afzetgebieden
voor hun eitjes of larven vinden. Verder dragen oesters door hun filterend vermogen ook bij aan de
verbetering van de algemene waterkwaliteit. In de IHDs voor de grindbedden wordt de platte oester
vermeld als één van de langlevende soorten die kenmerkend zijn voor gezonde grindbedden en waarvoor
een toename in frequentie van voorkomen in de mediane dichtheid wenselijk is (IHD 9.2). Omwille van
hun belang als sleutelsoort, zijn er sinds enkele jaren heel wat studies verricht rond het herstel van platte
oesterbanken in de Noordzee
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 1d

Oesterbankherstel
Duurzaam herstel van gezonde oesterbanken en de daarmee samenhangende langlevende fauna.
Herstel van levensvatbare populaties van de Europese platte oester, die stabiel zijn of groeien en zich
met succes kunnen voortplanten zonder menselijke tussenkomst.
Belangrijke aspecten hierbij:
•
•

Er wordt gestreefd naar herstel van oesterbanken op locaties waar geschikt substraat voorkomt
(al dan niet na herstel van de locatie) en waar oesterbanken historisch gezien voorkwamen.
Herstel van oesterpopulaties kan ook op andere locaties plaatsvinden zoals binnen de
windmolenparken of in aquacultuurprojecten. Deze oesterpopulaties kunnen het herstel van
oesterbanken ondersteunen en kunnen dienen als een extra bron van spat die bijdraagt aan de
rekrutering van de oesterbanken

Binnen deze maatregel worden verschillende tussendoelstellingen naar voor geschoven:
1. Druk door bodemberoerende activiteiten op geschikte locaties voor oesterherstel substantieel
verminderen > passief herstel
2. Vergroten van de kennis omtrent de Europese oester, potentieel geschikte locaties voor herstel
en potentiële herstelmaatregelen
3. Herstel van oesterpopulaties en oesterbanken en de daarmee samenhangende fauna > actief
herstel
4. Sensibilisering van de stakeholders en het bredere publiek omtrent het belang van het herstel van
oesterbanken.
Ook oesterbankherstel maakt deel uit van de nota uit omtrent natuurherstel die door de dienst Marien
Milieu wordt uitgewerkt en waarin de vermelde tussendoelstellingen beschreven worden alsook
concrete acties om deze te realiseren.
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5.3 SBZ3
BESTAANDE BEPERKINGEN
Reeds bij het aanwijzen van de mariene beschermde gebieden in 2005 werden een aantal
verbodsbepalingen aangenomen (KB van 14 oktober 2005) met betrekking tot activiteiten binnen de
vogelrichtlijngebieden. Binnen SBZ3 wordt een beperking opgelegd aan activiteiten van burgerlijke
bouwkunde en industriële en commerciële activiteiten; deze zijn verboden tenzij uit een passende
beoordeling blijkt dat ze geen significante impact zullen veroorzaken.
In het MRP 2020-2026 werd de formulering van de bepaling gewijzigd maar het uitganspunt blijft
hetzelfde. Enkel indien significante effecten kunnen uitgesloten worden op basis van een passende
beoordeling kunnen de activiteiten doorgaan.
BESTAANDE MAATREGEL
Activiteiten binnen mariene beschermde gebieden
c.

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

Het Vogelrichtlijngebied SBZ3 is vooral belangrijk voor de bescherming van een aantal vogelsoorten
waaronder de grote stern, de visdief, de dwergstern en de fuut. Voor deze soorten wordt er gestreefd
naar het behoud van de huidige situatie binnen SBZ3 .
De algemene Natura 2000-maatregelen beschreven onder punt 7.1 en de bovenvermelde
verbodsbepaling worden momenteel als voldoende beschouwd.
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5.4 Maatregelen van belang voor soortenbescherming
Voor de beschermde soorten in het BNZ zijn niet enkel de aangewezen beschermde gebieden van belang
voor het realiseren van de gunstige staat van instandhouding maar het volledige BNZ. Dit, in combinatie
met de beperkte wetenschappelijke kennis omtrent populatiedynamieken, gedrag en noden van de
beschermde soorten, heeft ervoor gezorgd dat de meeste doelstellingen voor de beschermde soorten
geformuleerd werden voor het volledige BNZ. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat de Natura 2000gebieden in belangrijke mate bijdragen tot het behalen van deze doelstellingen en dat, indien de
doelstellingen in het gedrang komen, bijkomende maatregelen preferentieel binnen de Natura 2000gebieden uitgewerkt zullen worden.
Belangrijk voor de bescherming van soorten is het Koninklijk Besluit van 21 december 2001 betreffende
de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. Dit besluit streeft
ernaar de verstoring van de beschermde soorten tot een minimum te beperken. Wanneer een beschermd
dier onopzettelijk gevangen wordt, dient het onmiddellijk terug vrij gelaten te worden. Wanneer het dier
echter gewond of gedood werd, dient de BMM verwittigd te worden. Voor gewonde dieren wordt
verzorging voorzien.
De bruinvis, de grijze zeehond en de gewone zeehond zijn opgenomen in bijlage 1 van dit KB en voor deze
soorten gelden een aantal bestaande maatregelen.
BESTAANDE MAATREGEL
Verbodsbepalingen voor warrelnetvisserij:
a.

Verbod recreatieve warrelnetvisserij op zee

b.

Verbod strandwarrel- en kieuwnetten in de volledige Vlaamse strandzone

c.

Verbod opzettelijke vangst en bijvangst walvisachtigen en zeehonden, verplichting om levende en niet
gewonde dieren onmiddellijk vrij te laten en meldingsplicht

Hoewel recreatieve warrelnetvisserij beneden de laagwaterlijn reeds sinds 2002 verboden is (KB
soortenbescherming 21/12/2001) was bijvangst van zeezoogdieren in staande wanten in ondiepe
wateren met name in de strandzones nog een lange tijd een probleem. In het voorjaar van 2015 nam de
Vlaamse Regering het besluit kieuw- en warrelnetten te verbieden in de strandzone ter bescherming van
de zeezoogdieren. In het eerste maatregelenprogramma van de KRMS werd vastgesteld dat er extra
ingezet dient te worden op de handhaving van dit verbod. De controle en handhaving van dit verbod is in
handen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), die tijdens strandcontroles wordt bijgestaan door de
Dienst Zeevisserij. Door o.a. gebrek aan middelen verloopt deze controle tot hiertoe niet altijd even
efficiënt waardoor deze controle opnieuw vermeld wordt in het maatregelenprogramma Natura 2000 –
KRMS.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 8c

Controle en handhaving verbod warrel- en kieuwnetvisserij
Efficiënte controle en handhaving (door middel van boetes en inbeslagname vis- en vaartuig) op het
verbod van warrel- en kieuwnetvisserij in de Vlaamse strandzone

48

Beheerplannen (2022-2027) voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee

Met deze maatregel wordt er ingezet op een striktere controle van het verbod op warrel- en kieuwnetten,
met het invoeren van boetes en/of inbeslagname van vistuig bij overtredingen. Gezien er naar de
toekomst toe mogelijks verschuivingen op zullen treden in het visserijlandschap, is de tijd rijp om
overtredingen strenger aan te pakken
Tot de jaren ’50 werden zeehonden frequent waargenomen aan de Belgische kust. Rond de jaren ’50
namen de zeehondenkolonies overal in de zuidelijke Noordzee sterk in omvang af waardoor de zeehond
in België een zeldzame verschijning werd. Vanaf 1980 herstelden de zeehondenkolonies in de Zeeuwse
Delta en Frankrijk zich en waardoor opnieuw regelmatig groepjes van 5 tot 20 gewone zeehonden (Phoca
vitulina) waargenomen worden in de jachthaven van Nieuwpoort en ter hoogte van een strandhoofd bij
Koksijde. In en rond Oostende worden regelmatig solitaire exemplaren gezien. Met het stijgend aantal
zeehonden is ook het aandeel grijze zeehonden (Halichoerus grypus) gestegen
Zeehonden leggen grote afstanden af en de dieren waargenomen in het BNZ zijn afkomstig van kolonies
in Zeeland, de Waddenzee, de zuidoostelijke kust van Engeland en de baai van de Somme. Het is voor
deze dieren belangrijk dat ze ongestoord kunnen rusten en zo min mogelijk risico lopen op verwonding
en/of sterfte door bijvangst. Voornamelijk in de lente-periode (maart-mei) wanneer de zeehonden komen
uitrusten om te verharen, dient een afstand van min. 15 m rond de rustende exemplaren in acht genomen
te worden. Herhaaldelijke verstoring leidt immers tot een vlucht in het water, en vertraagt het
verharingsproces (Haelters et al., 2018).
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 6b

Sensibiliseringscampagne zeehonden
Algemene sensibilisering van een breed publiek van mariene gebruikers, specifiek met betrekking tot
zeehonden (verstoring rustende exemplaren, verwonding door hengelaars, …)
In deze maatregel wordt er een sensibiliseringscampagne opgesteld waarin een aantal aspecten
gerelateerd aan de in het BNZ voorkomende zeehonden worden uitgelicht. Dit kan door middel van
verschillende types acties. Concreet kan er gedacht worden aan volgende maatregelen:
• Het plaatsen van informatieborden ter hoogte van rustplaatsen zeehonden en/of standplaatsen
recreatieve hengelaars
• Het uitdelen van informatiebrochures in kustgemeenten tijdens het toeristisch hoogseizoen om
toeristen te informeren en zo te verhinderen ze te dicht bij de zeehonden gaan om foto’s te
trekken
• Het geven van lezingen voor scholen, aan een breed publiek en/of meer toegespitst naar de
sportieve hengelaars om bepaalde aspecten van de ecologie van zeehonden toe te lichten
• Het maken en verspreiden van een informatiefilmpje via sociale media, YouTube, mail, websites,
etc.
• Eventueel het koppelen van een peter/meterschap aan de campagne om de voeling van het
publiek/hengelaars met zeehonden te vergroten
Naast verstoring en bijvangst kan ook onderwatergeluid een bedreigingen vormen voor zeezoogdieren.
Vooral de bruinvissen lijken hier gevoelig voor te zijn. Om ook deze vorm van verstoring aan te pakken
werden in het eerste maatregelenprogramma en in de beheerplannen 2018-2023 2 maatregelen
opgenomen.
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De eerste betrof de implementatie van niet-technische maatregelen ter beperking van verstoring van
zeezoogdieren ten gevolge van militaire activiteiten. In uitvoering van deze maatregel worden in 2021
gesprekken voorzien met Defensie met als doel een overkoepelend samenwerkingsprotocol op te stellen.
De tweede maatregel betrof overleg en sensibilisering omtrent maatregelen binnen scheepvaart ter
beperking van de effecten van onderwatergeluid op walvisachtigen. In dit kader werd op 19 september
2018, in samenwerking met het International Fund for Animal Welfare (IFAW), een evenement op poten
gezet over walvissen en walvisachtigen: « All on Board : exchanges on noise, ship strikes and pollution for
the improvement of cetaceans’ survival ». Het evenement bracht wetenschappers, vertegenwoordigers
van ngo’s en leden van sectoren die afhangen van de zee samen. Op 30 maart 2021 werd een tweede
workshop georganiseerd waar de resultaten gepresenteerd werden van studies naar maatregelen ter
beperking van onderwatergeluid die mogelijk zijn binnen de scheepvaart.
Een andere belangrijke bron van onderwatergeluid in het BNZ zijn detonaties van niet ontplofte munitie
(UxO). Deze bron van impulsief onderwatergeluid heeft mogelijk een belangrijke impact op
zeezoogdieren, in het bijzonder bruinvissen. Daarom wordt een nieuwe maatregel voorzien om ook
hierrond samen te werken met defensie.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 14

Onderwatergeluid: UxO vernietiging
In samenwerking met Defensie de mogelijkheden naar milieuvriendelijkere manieren voor detonaties
van niet ontplofte munitie (Unexploded Ordnance of UxO) op zee onderzoeken
Deze maatregel voorziet onderzoek naar de eventuele mogelijkheden om detonaties op zo een manier te
verwezenlijken dat de impact op de mariene fauna (oa. zeezoogdieren) minimaal is.
Rond dit thema werd reeds eerder overleg gevoerd tussen Dienst Marien Milieu en Defensie (Degraer et
al., 2011 ), waarbij volgende mogelijke maatregelen werden opgelijst:
• Het vernietigen van springtuigen onder gecontroleerde omstandigheden aan land (strand,
Poelkapelle).
• Het vermijden van vernietiging van springtuigen op zee gedurende de maanden januari tot april.
• Het vermijden van de gebieden met de hoogste densiteit aan bruinvissen gezien de (algemene,
doch niet zekere) gradiënt van hun voorkomen in het BNZ, met meer bruinvissen offshore dan
inshore en meer bruinvissen in het westelijke deel dan in het oostelijke deel,.
• Het voorzien van waarnemers in de buurt van het te vernietigen springtuig vóór de vernietiging
en het uitstellen van de vernietiging bij het waarnemen van zeezoogdieren.
• Het voorzien van akoestische afschriksystemen (werkzaam in straal van ongeveer 400 meter) op
drie plaatsen rond het explosief vanaf een half uur voor de vernietiging van het explosief.
Mitigerende maatregelen kunnen vooraf zorgen voor het beperken van de impact van UxO detonaties.
Daarnaast kan er eventueel ook gebruik gemaakt worden van mitigerende maatregelen tijdens detonatie
door gebruik te maken van een bubbelgordijn, of een andere geluidsabsorberende maatregel. Er kan ook
gekozen worden om detonatie dichter bij het wateroppervlak te laten doorgaan, hoewel de effectiviteit
hiervan in de relatief ondiepe Belgische mariene wateren mogelijks niet groot is.
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Er bestaan dus een aantal mogelijkheden waarvan de efficiëntie in het ondiepe en dynamische BNZ verder
moet bekeken worden. In samenwerking met Defensie kan onderzocht worden welke de meest kansrijke
mitigatiemaatregelen kunnen zijn.
Door de bouw van bijkomende offshore WMP in het BNZ in de nieuwe Prinses Elisabethzone zal de
antropogene druk op zeevogels nog verder toenemen. Van sommige zeevogelsoorten is gekend dat zij
WMP actief zullen vermijden tijdens hun trek (Stienen & Vanermen, 2020). Indien er bijkomstige obstakels
worden ingepland langsheen hun migratieroute, bestaat het risico dat zij geen kans meer zien om te
passeren waardoor ze een betrekkelijk grote omweg zullen maken of zelfs het BNZ volledig zullen
vermijden. Dit kan leiden tot habitatverlies en verdere versnippering van hun leefgebied.
Over de impact van habitatverlies door windparken is echter weinig gekend en specifieke tools om deze
impact in kaart te brengen ontbreken. In het advies van het INBO (Stienen & Vanermen, 2020) dat
opgesteld werd in het kader van de herziening van de IHDs wordt er bezorgdheid geuit over mogelijk
habitatverlies door WMP. Ook in de EC beoordeling van het maatregelenprogramma eerste cyclus KRMS
en in de actualisatie van de initiële beoordeling (Belgische Staat, 2018b) werd de problematiek rond
migratiepotentieel van zeevogels aangekaart. Daarom worden er 2 nieuwe maatregelen met betrekking
tot barrièrewerking van WMP en migratiecorridors opgenomen.
NIEUWE MAATREGEL

Fiche 9d

Onderzoek naar migratiecorridors zeevogels en ontwikkelen van een risicokaart barrièrewerking
Onderzoek naar migratieroutes van zeevogels in het BNZ en ontwikkelen van een risicokaart omtrent
barrièrewerking van offshore infrastructuur (incl. windparken op zee)
Deze maatregel houdt een kennisuitbreiding in van de migratieroutes van zeevogelsoorten binnen het
BNZ. Monitoring van de verspreiding van zeevogels, en dan voornamelijk die soorten die verder offshore
voorkomen en hun leefgebied hebben zoals drieteenmeeuw, is hierbij cruciaal.
In combinatie met een kaart van de spreiding en intensiteit van antropogene drukken en activiteiten
binnen het BNZ kan er ook werk gemaakt worden van risicokaarten voor de soorten. Met het oog op de
toekomstige ontwikkeling van onder meer hernieuwbare energie op zee, kunnen deze risicokaarten
helpen bij het uitstippelen van mogelijke mitigerende maatregelen ter bescherming van de
zeevogelpopulaties.
Gezien het grensoverschrijdend karakter van seizoenale vogelmigraties, is een gezamenlijke aanpak van
de leemtes in kennis met de nabijgelegen lidstaten gewenst. Het kan tevens nuttig zijn om na te gaan hoe
buurlanden omgaan met de problematiek rond habitatverlies door windparken binnen hun mariene
wateren.
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NIEUWE MAATREGEL

Fiche 9e

Mitigatie effecten windparken – vrijwaren migratiecorridors vogels
Het zoveel mogelijk vrijwaren van migratieroutes van zeevogels (trekvogels) binnen het BNZ als
mogelijke mitigatie bij de aanleg van nieuwe windparken op zee
Deze maatregel bouwt verder op de resultaten van het onderzoek naar migratiecorridors uit maatregel
9d, namelijk op de informatie omtrent de belangrijkste migratieroutes van zeevogels in combinatie met
de risicokaarten omtrent barrièrewerking. Met het oog op het voorzorgsprincipe zal er ingezet worden op
de mitigatie van de effecten (habitatverlies, barrièrewerking) van toekomstige windparken door het
instellen van ruimtelijke en/of temporele maatregelen voor de design- en aanlegfase, en voor de
exploitatiefase. Hierbij dienen belangrijke migratiecorridors van zeevogels zoveel mogelijk gevrijwaard te
worden.
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6 Lijst van afkortingen
ANB

Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos

BEQI

Benthos Ecosystem Quality Index

BMM

Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee

BNZ

Belgisch deel van de Noordzee

BOP

Belgisch Operationeel Programma

BPc

Benthische bioturbatiepotentieel

EC

Europese Commissie

EMSA

European Maritime Safty Agency

FAVV

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

GES

Good Environmental Status (goede milieutoestand)

GVB

Gemeenschappelijk Visserijbeleid

ICES

International Council for the Exploration of the Sea

IHD

Instandhoudingsdoelstelling

IFAW

International Fund for Animal Welfare

IMO

International Maritime Organization

INBO

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

IWC

International Whaling Commission

KB

Koninklijk Besluit

KRMS

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

KRW

Kaderrichtlijn Water

MARPOL

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

MB

Ministerieel Besluit

MRP

Mariene ruimtelijke planning

NOP

Nationaal Operationeel Programma voor de Belgische visserijsector

OPRC

International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation

OSPAR JAMP

OSPAR Joint Assessment and Monitoring Program

OVAM

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

PB

Passende beoordeling

SBZ

Speciale beschermingszone

SQC

Sediment quality criteria

TAC

Total allowable catch

VMS

Vessel Monitoring System
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7 Lijst van relevante wetgeving
7.1 Nationaal
Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene
ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (MMM-wet), BS 12 maart
1999.
Koninklijk besluit van 21 december 2001. betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder
de rechtsbevoegdheid van België, BS 14 februari 2002.
Koninklijk Besluit van 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones
voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, BS 31 oktober 2005.
Koninklijk Besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene
beschermde gebieden, BS 21 november 2016.
Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020
tot 2026 in de Belgische Zeegebieden, BS 22 juni 2019.
Ministerieel Besluit van 2 februari 2017 betreffende de aanname van instandhoudingsdoelstellingen voor
de mariene beschermde gebieden. BS 14 februari 2017.

7.2 Europees
Vogelrichtlijn (2009/147/EG) – Richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 van het Europees Parlement
en de Raad inzake het behoud van de vogelstand.
Habitatrichtlijn (92/43/EG) - Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 van de Raad inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) – Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid.
Kaderrichtlijn Mariene Strategie (2008/56/EG) – Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
beleid ten aanzien van het mariene milieu.
Richtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning (2014/89/EU) – Richtlijn 2014/89/EU van 23 juli 2014 tot de
vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning.
Richtlijn voor Hernieuwbare Energie (2018/2001) - Richtlijn 2018/2001 van het Europees Parlement en de
raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.
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